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1 Samenvatting 

Aanleiding 

In 2015 heeft het Rijk een deel van haar zorgtaken en daartoe bestemde financiële middelen 

overgedragen aan de gemeenten. Het sociaal domein van de Gemeente Amsterdam heeft daarom de 

afgelopen jaren beleid geformuleerd over hoe zij deze taken binnen de beschikbare budgetten gaat 

vormgeven. De totale opgave, inclusief autonome ontwikkelingen zoals de vergrijzing, heeft een omvang 

van zo’n 125 tot 165 miljoen euro. Om zicht te krijgen op de financiële effecten van de maatregelen is 

LPBL in 2013 gevraagd een maatschappelijke kosten baten analyse (MKBA) op te stellen voor het gehele 

sociaal domein. Inmiddels zijn de transities een feit en zijn veel van de voorgenomen maatregelen in 

werking getreden. 

Werkwijze 

De MKBA zoals LPBL deze heeft opgesteld berekent de kosten en baten van alle maatregelen getroffen in 

het sociaal domein. Voorliggend onderzoek behelst alleen een update van de werking van de sociale 

wijkteams. Andere maatregelen getroffen in het sociaal domein maken geen onderdeel uit van deze 

MKBA. Het budget van de sociale wijkteams is gelijk aan zo’n 5 tot 10% van het totale budget beschikbaar 

in het sociaal domein in Amsterdam. Deze update is daarmee slechts een beperkt onderdeel van de 

volledige sociaal domein en kan gezien worden als bouwsteen voor de integrale MKBA. Met de uitkomsten 

van aanvullend en verdiepend onderzoek op de zorguitgaven en zorgprofielen zal het later dit jaar 

mogelijk zijn om de integrale MKBA 2016 op te leveren. 

 

Om de kosten en baten van maatregelen in het sociaal domein te berekenen is een model gebouwd 

waarin huishoudens en hun zorgbehoefte centraal staan. Amsterdam is ingedeeld in drie type 

huishoudens: gezinnen, ouderen en overige huishoudens. Voor elk type zijn vier zorgconsumptieprofielen 

opgesteld gerelateerd aan de problematiek van een huishouden. Deze indeling naar profiel is gedefinieerd 

aan de hand van de verschillende levensdomeinen van de Zelfredzaamheid Matrix (ZRM). 

 

Voor zover mogelijk zijn de eerste ervaringen met de nieuwe werkwijze van de wijkteams doorgerekend. 

In een MKBA wordt de huidige (en toekomstige) situatie altijd vergeleken met het nul-alternatief. In dit 

geval is dat de situatie in 2013, toen er nog geen sprake was van de herinrichting van het zorgstelsel. Er is 

vanuit de teams, dus ‘bottom up’, bekeken wat de korte termijn effecten van de nieuwe werkwijze zijn. 

Omdat de herzieningen zo recent zijn ingevoerd, is het nog niet mogelijk om (ongewenste) lange termijn 

effecten te meten (bijvoorbeeld het risico op escalatie) en baseren we de toekomstige schattingen op 

(landelijke) indicatoren zoals die reeds in het model van LPBL zaten. 

 

De update MKBA is uitgevoerd aan de hand van analyses op het registratiesysteem RIS en een aanvullend 

dossieronderzoek. Voor de drie type teams, Samen DOEN, OKT en Wijkzorg, is een geanonimiseerd RIS-

bestand gebruikt op peilmoment 1 oktober 2015. Voor het dossieronderzoek zijn minimaal twee 

teamleden in drie verschillende gebieden op zo’n 10 dossiers uit hun caseload bevraagd. Op basis van 

diversiteit in samenstelling en kwetsbaarheid van de bevolking zijn de gebieden Geuzenveld/Slotermeer, 
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Watergraafsmeer en Bijlmer Centrum onderzocht. De teamleden zijn geselecteerd op een diversiteit aan 

achtergrond en functie. Gezien de omvang van de steekproef zijn de resultaten uit deze update een 

indicatie voor de stand van zaken met betrekking tot de ontwikkeling van de wijkteams in het sociaal 

domein. 

 

Gedurende het onderzoek bleek de registratie van de Wijkzorg onvolledig. Omdat het type zorg dat per 

aanbieder wordt geleverd en de doelgroep die wordt bediend erg ver uiteen ligt, zijn gemiddelden of 

kengetallen minder toepasbaar. Ook de geringe steekproef van onderzochte medewerkers binnen de 

Wijkzorgnetwerken is, gezien de grote diversiteit in functies niet representatief en kunnen niet worden 

geëxtrapoleerd naar de hele stad. Daarom kon het functioneren van het Wijkzorgnetwerk niet in de MKBA 

worden doorgerekend. In het voorliggende rapport zijn alleen de resultaten van Samen DOEN en OKT 

opgenomen.  

Resultaten Samen DOEN 

De kosten en baten van een jaar Samen DOEN zijn uitgezet in de tijd, opgeteld en vervolgens vertaald 

naar de huidige waarde. Als ook de immateriële baten worden meegerekend, zijn de kosten en baten in 

2015 ten opzichte van nul-alternatief vrijwel in evenwicht, te weten 22 miljoen versus 20,9 miljoen. Dit is 

een positiever beeld dan vorig jaar. Destijds is de maatschappelijke kosten-baten verhouding geschat op 

van 0,70, deze is nu 0,951. De ontwikkeling van Samen DOEN lijkt dus verder gevorderd dan vorig jaar 

voor 2015 was voorzien. Hulpverleners hebben een hogere caseload en zetten meer in op eigen kracht en 

vrijwilligers, waardoor een hogere substitutie van professionele trajecten is gerealiseerd. 

 

Als we kijken naar het meerjarenscenario 2015-2020 is het kosten baten-saldo van Samen DOEN, als alle 

ambities worden gehaald, in potentie vanaf 2017 positief. Dit is zowel voor wat betreft de financiële als de 

maatschappelijke kosten-batenverhouding het geval. Om dit te bereiken zal onder meer de caseload 

moeten stijgen tot gemiddeld 40 cases per fte, per jaar nu is dat 27. Ten opzichte van het nul-alternatief 

komt het in dat geval neer op een positief maatschappelijk saldo van zo’n 6,5 miljoen euro in 2020. Het 

financiële saldo zal volgens de huidige berekeningen in 2020 op 2,7 miljoen uitkomen. 

 

Teamleden zelf benoemen dat zij met een bredere blik en meer systeemgericht werken. Daarnaast 

werken ze nauwer met elkaar en met externe partijen samen. De outreachende aanpak lijkt tot grotere 

effecten te leiden. Niet alle samenwerkingslijnen zijn echter uitgekristalliseerd, hier is nog ruimte voor 

verbetering. In de Samen DOEN-teams is veel aandacht voor stabilisatie en vermindering van schulden. Er 

is een nauwe samenwerking met schuldhulpverlening. Door het wegnemen van de acute stresssituatie die 

oplopende schulden veroorzaakt, wordt het mogelijk om ook op andere domeinen vooruitgang te 

boeken. Nu de aanpak van de schulden (al dan niet door de vertegenwoordiging van schuldhulpverlening 

in de teams) een vast onderdeel van Samen DOEN is, kunnen hier in de komende jaren mogelijk hogere 

baten op geboekt worden. 

 

 

 

                                                      

 
1
 Kosten gedeeld door de baten, inclusief immateriële baten zoals toename kwaliteit van leven. 
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Resultaten OKT 

Bij het analyseren van de resultaten van het OKT zijn verschillen geconstateerd tussen de geraadpleegde 

bronnen. Daar waar dit het geval is, is een afweging gemaakt welke informatie te gebruiken. Dit maakt 

dat het resultaat van het OKT een sterker indicatief karakter heeft dan de resultaten van Samen DOEN. 

 

Hulpverleners werkzaam in de Ouder- en Kindteams hebben preventief en niet-preventief cliëntcontact. 

Preventief cliëntcontact bestaat uit het basispakket JGZ en opgroei- en opvoedondersteuning (waaronder 

trainingen, adviesgesprekken). Het niet-preventieve cliëntcontact betreft het onderdeel jeugdhulp met 

betrekking tot opgroei- en opvoedproblematiek. Omdat we momenteel geen inschatting kunnen maken 

van het bereik en het effect van het preventieve cliëntcontact, zijn in deze MKBA alleen de kosten en 

baten van het niet-preventieve cliëntcontact doorgerekend. Dit betekent dat er uitspraken gedaan worden 

over 137 van de 489 fte van het OKT; gebaseerd op de tijdsbesteding aan niet-preventief versus preventief 

cliëntcontact. Uit de MKBA blijkt dat de kosten en baten van een jaar OKT uitgezet in de tijd en 

vervolgens vertaald naar de huidige waarde daarvan 38 miljoen versus 33,5 miljoen zijn. Dit betreft dus 

alleen de kosten en baten van de niet-preventieve taak van het OKT. De kosten van het OKT als geheel, 

inclusief de preventieve taak, liggen veel hoger. Ook de baten zullen hoger zijn, de omvang daarvan is 

echter vooralsnog onbekend. 

 

De maatschappelijk kosten-baten verhouding van de niet-preventieve taak is 0,902. Dit betekent dat ten 

opzichte van het nul-alternatief iedere geïnvesteerde euro vooralsnog minder dan 1 euro oplevert. Een 

deel van de baten zijn immaterieel, een hogere kwaliteit van leven is hier een voorbeeld van. Deze baten 

vallen vooral bij de huishoudens. 

 

Als we kijken naar het meerjarenscenario 2015-2020 en het, gezien de beoogde doelgroep, maximaal 

haalbare resultaat wordt bereikt is het kosten-batensaldo vanaf 2017 positief. Het maatschappelijke 

kosten-batensaldo kan ten opzichte van het nul-alternatief op basis van de huidige berekeningen oplopen 

tot circa 7 miljoen euro in 2020. Het financiële saldo, exclusief de immateriële baten, is vanaf 2017 ook 

positief, maar minimaal. 

 

Bereik Samen DOEN en OKT in samenhang 

In 2015 bereikten Samen DOEN en OKT ruim 10.000 huishoudens. Van de zwaardere doelgroepen is dit 

percentage, zoals verwacht, hoger dan dat van de lichtere. Ten opzichte van de vorige MKBA is er een 

kleine groei geconstateerd in het bereik van niet-zelfredzame huishoudens (exclusief ouderen). Uit de 

vorige MKBA bleken OKT en Samen DOEN samen 10% van de doelgroep te bereiken, nu is dat 14%. 

 

Of als gevolg van alle maatregelen binnen het sociaal domein de kwetsbare huishoudens de zorg krijgen 

die ze nodig hebben, moet blijken uit het verdiepende onderzoek. Op basis van dit onderzoek wordt ook 

inzichtelijk in hoeverre het bereik van Samen DOEN en het OKT toereikend is.  

 

 

 

                                                      

 
2
 Kosten gedeeld door de baten, inclusief immateriële baten zoals toename kwaliteit van leven. 
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Toekomst 

Om de effectiviteit van de sociale wijkteams op de lange termijn te analyseren is het van belang goede 

monitoring te ontwikkelen. Onderdeel van de effectiviteit is de noodzaak om (beter) inzicht te hebben in 

de bereikte en niet-bereikte huishoudens. Dit wordt versterkt door de onzekerheid die er heerst over het 

mogelijke gat tussen de huishoudens die door de teams worden bediend en het hele palet aan 

hulpbehoevenden. 

 

De mogelijkheden om de toekomstige situatie met de situatie in 2013 te vergelijken wordt steeds kleiner. 

Om beter bij de praktijk aan te sluiten dient ook de onderzoeksaanpak opnieuw tegen het licht gehouden 

te worden. Voor jeugd dient bijvoorbeeld het preventieve deel van de OKT-aanpak een plaats te krijgen in 

het onderzoek. 

 

Toekomstig onderzoek dient antwoord te geven op de vragen: 

 Is bij het meer selectief bieden van hulp en ondersteuning de juiste selectie van hulpbehoevenden 

gemaakt? 

 Leidt het bieden van meer ondersteuning (inclusief preventie) aan lichtere doelgroepen er inderdaad 

toe dat er minder huishoudens tot de zware doelgroepen gaan behoren en dus ook minder 

tweedelijnszorg nodig hebben? 

 

Om tot dit inzicht te komen is verdiepend onderzoek nodig.  
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2 Inleiding 

2.1 Aanleiding – transities 

In 2015 heeft het Rijk een deel van haar zorgtaken en daartoe bestemde financiële middelen 

overgedragen aan de gemeenten. Het betreft de transitie Jeugdwet, herziening WMO-AWBZ en de 

participatiewet en gaat gepaard met flinke kortingen op de beschikbare budgetten. Het sociaal domein 

van de Gemeente Amsterdam heeft in Koersbesluiten vastgelegd hoe zij deze taken binnen de 

beschikbare budgetten gaat vormgeven. Om zicht te krijgen op de financiële effecten van de maatregelen 

heeft zij in 2013 LPBL gevraagd een maatschappelijke kosten baten analyse (MKBA) op te stellen voor het 

gehele sociaal domein. Hierin is de omvang van de financiële opgave doorgerekend en is bepaald in 

hoeverre de opgave met de geplande maatregelen wordt gehaald. Er is rekening gehouden met kortingen 

op de budgetten en een groei van de zorguitgaven die verwacht wordt op basis van autonome 

ontwikkelingen zoals vergrijzing en economische ontwikkeling. Inmiddels zijn twee versies opgeleverd. 

Versie 1 biedt een eerste integrale blik op de werkzame mechanismen van de herziening en verschaft 

inzicht in de risico’s en randvoorwaarden. In de 2e versie zijn de definitieve budgetten en taken van de 

gemeente ingevoerd en zijn de kosten en baten van de maatregelen doorgerekend. In dit rapport geven 

we een update van de stand van zaken met betrekking tot de sociale wijkteams. 

2.2 Update MKBA in relatie tot eerdere versies 

Het onderhavige rapport betreft alleen een update van de werking van de sociale wijkteams. De huidige 

situatie wordt vergeleken met het nul-alternatief. In dit geval is dat de situatie in 2013, toen er nog geen 

sociale wijkteams waren ingericht. 

 

Andere maatregelen die zijn getroffen met betrekking tot de herinrichting van het zorgstelsel maken 

geen onderdeel uit van deze MKBA. Om tot een volledig integrale MKBA te komen, zoals de vorig versie 

van de MKBA Sociaal Domein, dient aanvullend en verdiepend onderzoek te worden uitgevoerd. Het 

budget van de sociale wijkteams is gelijk aan zo’n 5 tot 10% van het totale budget beschikbaar in het 

sociaal domein in Amsterdam. Deze update is daarmee slechts een beperkt onderdeel van de volledig 

integrale MKBA Sociaal Domein en kan gezien worden als bouwsteen hiervoor. 

 

Voor deze update zijn de eerste ervaringen met de nieuwe werkwijze doorgerekend. Er is vanuit de teams, 

‘bottom up’, gekeken in hoeverre de geplande maatregelen daadwerkelijk zijn ingevoerd en wat de korte 

termijn effecten hiervan zijn De update is gebaseerd op het model dat is opgesteld door LPBL en dat ook 

voor de eerdere versies van de MKBA is gebruikt3. 

                                                      

 
3
 Zie Bijlage I. Toelichting Model MKBA voor een toelichting. 
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2.3 Onderzoeksaanpak 

De update MKBA is uitgevoerd door middel van secundaire data-analyse en aanvullende interviews. De 

effecten van de sociale wijkteams Samen DOEN, Ouder- en Kindteams en Wijkzorg zijn onderzocht op 

basis van het registratiesysteem RIS, in combinatie met een dossieronderzoek. De MKBA berekent de 

kosten en baten van de inrichting van de sociale wijkteams. Daarbij is rekening gehouden met een 

ingroeiperiode van twee jaar. 

Werkzame elementen wijkteams 

Van de teams is een geanonimiseerd databestand uit RIS geanalyseerd. Het bestand bestaat uit alle 

dossiers die zijn behandeld in 20154. Het bestand is gebruikt om onder meer vast te stellen hoe groot de 

caseload per team is, welke doelgroep wordt bereikt, de zwaarte van de problematiek en welke effecten 

de aanpak genereert. Behalve RIS zijn, waar mogelijk, aanvullende databronnen gebruikt om gedegen 

uitspraken te doen over deze indicatoren. Bij de analyse van het OKT is bijvoorbeeld gebruik gemaakt van 

een dagboekjesonderzoek om een goede inschatting van de tijdsbesteding van de teamleden te maken. 

 

Ten behoeve van het dossieronderzoek zijn, op basis van diversiteit in samenstelling en kwetsbaarheid 

van de bevolking, de drie gebieden Geuzenveld/Slotermeer, Watergraafsmeer en Bijlmer Centrum 

geselecteerd. Het streven was om per gebied, per team 3 hulpverleners te bevragen. Omdat het lastig 

bleek om hulpverleners te spreken zijn er uiteindelijk 26 interviews afgenomen waarin 202 dossiers zijn 

onderzocht. 

 

Tabel 2.1. Aantal geïnterviewden per type sociaal wijkteam 

Type sociaal wijkteam Aantal interviews Aantal behandelde dossiers 

Samen DOEN 10 70 

OKT 9 76 

Wijkzorgnetwerk 7 56 

Totaal 26 202 

 

De teamleden zijn geselecteerd op hun achtergrond en expertise (functie, type zorg en doelgroep). Per 

interview is ingezet op het behandelen van 10 van de lopende dossiers in 2015. De dossiers zijn aselect uit 

RIS gehaald. Behalve de dossiers zijn de hulpverleners ook gevraagd naar hun ervaringen met de nieuwe 

werkwijze. 

 

Gedurende het onderzoek bleek de registratie van de Wijkzorg onvolledig. Daarnaast is het gebruik van 

gemiddelden of kengetallen minder goed mogelijk omdat het type zorg dat wordt geleverd en de 

doelgroep die wordt bediend erg gevarieerd is. Ook de geringe steekproef van onderzochte medewerkers 

binnen de Wijkzorgnetwerken is, gezien de grote diversiteit in functies niet representatief en kunnen niet 

worden geëxtrapoleerd naar de hele stad. Daarom kon het functioneren van het Wijkzorgnetwerk niet in 

de MKBA worden doorgerekend. De rest van het voorliggende rapport heeft om die reden alleen 

betrekking tot het functioneren van Samen DOEN en OKT.  

                                                      

 
4
 Voor Samen DOEN zijn de dossiers in de periode oktober 2014-oktober 2015 geanalyseerd. 
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2.4 Doelstelling huidige update 

De update van de MKBA Sociale Wijkteams biedt inzicht in de eerste ervaringen met de nieuwe werkwijze 

en de wijze waarop (financiële) effecten zich in de komende jaren sorteren. De resultaten van Samen 

DOEN en OKT zijn vervolgens doorgerekend in het model. 

 

Omdat de herzieningen zo recent zijn ingevoerd, is het nog niet mogelijk om (ongewenste) lange termijn 

effecten (het risico op escalatie bijvoorbeeld) te meten en baseren we de toekomstige schattingen op 

indicatoren zoals die reeds in het model zaten. Voor de lange termijn is het van belang een goede monitor 

te ontwikkelen om te zijner tijd het benodigde inzicht op de effectiviteit te verkrijgen. De resultaten uit 

deze update dienen daarom als indicatie voor de stand van zaken met betrekking tot de ontwikkeling in 

de wijkteams. 
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3 Sociaal domein 

3.1 Geldstromen en kortingen 

In de periode tot 2020 staat de gemeente Amsterdam voor een opgave van 125 tot 165 miljoen. De 

gemeente streeft ernaar, met de door haar getroffen maatregelen, de zorguitgaven terug te brengen en 

daarmee binnen de beschikbare budgetten te blijven. In Figuur 3.1 is de opgave voor de komende jaren 

grafisch weergegeven. 

Bron: LPBL geldstromen- en doelgroepen analyse Amsterdam 

Figuur 3.1. Gemeentelijke opgave in het sociaal domein in 2020 

 

In de huidige MKBA zijn alleen de resultaten van Samen Doen en OKT geüpdatet. De uitkomsten van de 

MKBA worden vergeleken met de uitkomsten van de vorige MKBA om zodoende een inzicht te krijgen in 

de voortgang van de ontwikkeling van de teams. 

 

In het sociale domein worden veel meer maatregelen, dan alleen de wijkteams, doorgevoerd om de 

opgave het hoofd te bieden. Effecten van deze overige maatregelen kunnen pas in een integrale MKBA 

worden doorgevoerd zodra aanvullend en verdiepend onderzoek is gedaan naar de zorguitgaven en 

zorgprofielen binnen de gemeente Amsterdam. Om een beeld te geven van de opgave en de maatregelen 

die zoal zijn doorgevoerd, wordt dit per domein kort beschreven. 
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3.1.1 Werk, Participatie en Inkomen 

Onder het domein Werk, Participatie en Inkomen vallen de uitgaven die horen bij uitkeringen, re-

integratieprojecten, sociale werkvoorziening, participatie- en armoedebeleid en schuldhulpverlening. 

2015 is er een budget beschikbaar van ruim 900 miljoen5 waarvan een kleine 650 miljoen beschikbaar voor 

uitkeringen. 

 

Als gevolg van de herinrichting en de opgave verwacht men voor het inkomensdeel van het domein Werk 

op basis van de originele begroting de aankomende jaren een totaal tekort van rond de 25 miljoen. Hier 

tegenover staat de inzet van het Financieel Meerjarenperspectief van rond de 21 miljoen per jaar. Voor de 

schuldhulpverlening werd in het kader van ‘1 stad, 1 opgave’ tot en met 2015 300.000 euro, bezuinigd er 

staat een compensatie van 2,5 miljoen euro tot en met 2019 tegenover. Bij de armoedevoorzieningen 

wordt vanaf 2016 een structurele bezuiniging van 300.000 euro (50.000 euro lectoraat en 250.000 euro 

inkomensbeheer) per jaar doorgevoerd aan de andere kant wordt vanuit de gemeente tot en met 2019 20 

miljoen gecompenseerd. 

 

Maatregelen 

De maatregelen op het domein werk worden gefaseerd ingevoerd. Enkele maatregelen zijn al 

doorgevoerd: 

 Een meer integrale benadering van dagbesteding en werk; 

 Meer gericht op loonvorming; 

 Maximale ondersteuning van de nieuwe doelgroepen. 

 

Het domein werk, participatie en inkomen laat zelf parallel aan de voorliggende MKBA voor een aantal 

interventies deel-MKBA’s opstellen, zoals de MKBA Perspectiefbanen. Daarnaast wordt het Koersbesluit 

Re-integratie binnen afzienbare tijd vastgesteld. 

3.1.2 Wmo 

Onder de Wmo vallen alle kosten die behoren tot individuele voorzieningen, maatschappelijke opvang, 

vrouwenopvang, huiselijk geweld, extramurale begeleiding, MEE en GGZ beschermd wonen. Voor 2015 is 

er een budget beschikbaar van ruim 400 miljoen. 

 

Vanuit het coalitieakkoord Armoedegelden wordt in 2015 en 2016 3 miljoen en in 2017 en 2018 2 miljoen 

gecompenseerd voor hulp bij het huishouden. Voor dagbesteding en sociale firma’s wordt voor dezelfde 

periode 9,3 miljoen vanuit de gemeente gecompenseerd. Voor mantelzorgondersteuning wordt in totaal 

4 miljoen gecompenseerd, 2 miljoen hiervan is toegekend aan het zorgdomein, de andere helft aan de 

basisvoorzieningen waar de stadsdelen verantwoordelijk voor zijn. 

 

Maatregelen 

Er wordt op de volgende manier gestuurd op de zorguitgaven Wmo: 

                                                      

 
5
 De lasten begroting 2016 inclusief apparaatskosten en doorbelastingen van de stad voor het gehele programma Werk,  

Inkomen, Participatie komen uit op € 1.187 miljoen. 
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 In 2015 is gestart met het maken van resultaatafspraken en een resultaatbekostiging met betrekking 

tot hulp bij het huishouden; 

 In de 2015 zijn eigen bijdrage ingevoerd voor veel Wmo voorzieningen; 

 Bij de maatschappelijke opvang en beschermd wonen wordt gestuurd op de uitstroom; 

 In samenwerking met het veld wordt de nieuwe werkwijze doorontwikkeld. Voorbeeld: project ‘Anders 

kijken, anders doen’ waar aanbieders actief voor cliënten met een verstandelijk beperking aansluiting 

zoeken bij basisvoorzieningen in de wijk; 

 Individuele ambulante ondersteuning wordt één product met één tarief voor verschillende 

doelgroepen. 

3.1.3 Jeugd 

Het jeugddomein betreft alle uitgaven voor jeugdgezondheidszorg, opgroei- en opvoedondersteuning, 

jeugd- en jongerenwerk, en interventies gericht op multiprobleemgezinnen, Jeugdzorg (in- en 

extramuraal), veilig thuis, en jeugd-GGZ. Voor 2015 is er een budget beschikbaar van ruim 270 miljoen. 

 

In dit budget zit een eenmalige inzet van 10 miljoen euro uit het Fonds Werk, zorg en jeugdzorg. Deze 

middelen zijn ingezet voor inkoop van (specialistische) jeugdhulp. Daarnaast is vanuit het coalitieakkoord 

Armoedegelden als compensatie voor onderwijs en voorschoolse educatie/schoolmaatschappelijk werk 

vanaf 2015 tot en met 2018 3 miljoen euro toegekend. 

 

Maatregelen 

In het jeugddomein zijn voornamelijk kortingen doorgevoerd op de ambulante jeugd- en opvoedhulp 

zoals die voorheen bestond. Daarnaast wordt in het nieuwe jeugdstelsel vooral gestuurd op het 

terugdringen van zorgkosten door de inkoop terug te schroeven. 

3.1.4 Welzijn 

De stadsdelen zijn vanaf 2015 verantwoordelijk voor de basisvoorzieningen voor activering en participatie 

en maatschappelijke dienstverdeling. De doeluitkering Wmo bedraagt ruim 2 miljoen euro per jaar tot en 

met 2018. Voor 2015 is er een budget beschikbaar van ruim 60 miljoen. 

3.1.5 Rijk en Zorgverzekeraars 

Het Rijk blijft verantwoordelijk voor intramurale zorg voor ouderen en verstandelijke gehandicapten. 

Daarnaast is nog zo’n 3,6 miljoen besteed aan asielzoekers/vluchtelingen. In totaal is er voor 2015 een 

budget beschikbaar van zo’n 450 miljoen. 

 

Zorgverzekeraars bekostigen huisartsenzorg, geestelijke gezondheidszorg, ziekenhuiszorg, medicijnen  

en persoonlijke verzorging, verpleging en behandeling (uit AWBZ). Voor 2015 is er een budget van zo’n 1,3 

miljard beschikbaar. 
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3.2 Doelgroepen en zorgconsumptie 

Om de kosten en baten van maatregelen in het sociaal domein te berekenen is een model gebouwd 

waarin huishoudens en hun zorgbehoefte centraal staan. Daartoe zijn alle circa 460.000 Amsterdamse 

huishoudens ingedeeld in gezinnen, ouderen en overige huishoudens. Voor elk type zijn vier 

zorgconsumptieprofielen opgesteld gerelateerd aan de problematiek van een huishouden. 

Deze indeling naar problematiek is gedefinieerd aan de hand van de verschillende levensdomeinen van de 

Zelfredzaamheid Matrix (ZRM). De domeinen zijn geaggregeerd op basis van de samenhang in het 

voorkomen van problematiek op deze domeinen. Daarbij worden de volgende 6 probleemclusters 

onderscheiden: 

 Financiën en huisvesting; 

 Participatie en isolement; 

 Opvoed- en kindproblemen; 

 Psychische klachten, verslaving  en LVB; 

 Lichamelijke klachten en ADL; 

 Justitie, overlast en huiselijk geweld. 

 

De doelgroepen zijn als volgt ingedeeld: 

 Geen of enkelvoudige problematiek: op maximaal 1 van domeinen een probleem; 

 Meervoudige problematiek maar wel zelfredzaam: op 2 of 3 van domeinen een probleem; 

 Meervoudige problematiek en niet zelfredzaam: op tenminste 4 van domeinen een probleem en 

daardoor een grote kans om te escaleren; 

 Complexe problemen (merendeels intramuraal of in een integrale multiproblemaanpak van de 

gemeente zoals de crisisketen psychiatrie)6. 

 

Voor Amsterdam ziet de verdeling van huishoudens er als volgt uit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bron: LPBL MKBA Herinrichting Sociaal Domein Amsterdam v2.3 

Figuur 3.2. Omvang van de doelgroepen als input voor de verdeling naar zorgconsumptieprofielen 

                                                      

 
6
 Deze laatste groep is niet meegenomen in de analyses omdat geen onderdeel uitmaakt van de  

doelgroep van de integrale teams. 

Geen probleem of enkelvoudig probleem 

(n=356.000 hh = 79%) 

Meervoudig probleem zelfredzaam 

(n=47.000 hh= 10%) 

Meervoudig probleem 

niet zelfredzaam 

(n=32.000 hh= 7%) 

Top 

(n=17.000 h= 4%) 
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Voor elk van deze doelgroepen is een gemiddeld zorgconsumptieprofiel bepaald7. De update van de 

MKBA geeft inzicht in de mate waarin door de inzet van de sociale wijkteams bovenstaande huishoudens 

worden bereikt, welke zorg is verleend en hoe dit zich vertaald in kosten en baten. 

 

  

                                                      

 
7
 Zie Bijlage I. Toelichting MKBA-model. 
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4 Update Samen DOEN 

4.1 Inleiding 

Samen DOEN heeft ten behoeve van haar bestuurlijke opdracht multidisciplinair werkende teams 

gevormd. Deze teams bedienen huishoudens met en zonder kinderen, met complexe problemen op 

meerdere levensgebieden, waarvoor geen passende hulpverlening beschikbaar is in de eerste lijn of in een 

specifieke aanpak. Dit doen zij vanuit het principe  ‘1 huishouden – 1 plan – 1 regisseur’. De teams bestaan 

uit generalisten met verschillende specialistische achtergronden die samenwerken om de complexe 

problematiek aan te pakken. De zorg wordt in samenhang geboden en stapeling wordt voorkomen. De 

teams zijn getraind in een werkwijze waarbij de vraag van de cliënt en de mate waarin hij/zij zelf regie kan 

nemen, centraal staan. In plaats van zaken over te nemen, ondersteunen de hulpverleners huishoudens in 

het, zoveel mogelijk, zelf laten oppakken van de problemen. 

 

Samen DOEN is gestart als een outreachende frontlijn aanpak, maar heeft zich in de afgelopen jaren 

ontwikkeld tot een algemene tweedelijns voorziening. Ook haar doelgroep is zwaarder geworden. Samen 

DOEN bedient veelal de doelgroep die in deze MKBA als meervoudig niet zelfredzaam8 is omschreven. 

Sinds 2015 zijn ook Ouder- en Kindteams (OKT), Wijkzorgnetwerken en Activeringsteams actief. De 

samenwerking tussen alle teams krijgt steeds meer vorm. De teams maken onderling gebruik van elkaars 

expertise. Ouder- en Kindteams en Wijkzorg kunnen opschalen naar Samen DOEN, en Samen DOEN kan 

op haar beurt afschalen naar Wijkzorg of OKT. De specialistische zorg zoals de Jeugdbescherming,  

William Schrikker Groep en het Leger des Heils kunnen afschalen naar Samen DOEN, of de samenwerking 

met hen aangaan. In de loop van 2017 wordt nader bepaald op welke wijze de verschillende type 

wijkteams het best onderling georganiseerd kunnen worden. 

4.2 Informatiebronnen en methode 

Om inzicht te bieden in het functioneren van Samen DOEN is gebruik gemaakt van RIS, in combinatie met 

een aanvullend dossieronderzoek. Er zijn 10 teamleden in de drie geselecteerde gebieden geïnterviewd op 

gemiddeld 7 van hun dossiers. De teamleden zijn geselecteerd op een diversiteit aan achtergronden 

(jeugd, volwassenen, medische - en sociale zorg). Naast hun dossiers hebben de hulpverleners vragen 

beantwoord over de verdeling van hun werktijd, de caseload en ervaringen met de nieuwe werkwijze9. 

 

 

 

                                                      

 
8
 Enkelvoudige is maximaal op 1 domein problemen, meervoudig zelfredzaam op 2 tot 3 domeinen problemen, meervoudig  

niet-zelfredzaam op minimaal 4 domein problemen. 
9
 De resultaten zijn gebaseerd beide gegevensbronnen. Indien beide bronnen niet met elkaar correspondeerden is  

aangegeven welke bron is aangehouden en waarom. 
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4.3 Beoogde effecten Samen DOEN 

In de volgende figuur zijn de verwachtte effecten van de nieuwe werkwijze opgenomen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bron: LPBL MKBA Herinrichting Sociaal Domein Amsterdam v2.3 

Figuur 4.1. Effectenschema Samen DOEN 

 

In het vervolg van deze paragraaf beschrijven we de onderdelen van het bovenstaande figuur. 

 

Meer en eerder bereik 

Hoewel Samen DOEN na haar herpositionering niet meer outreachend werkt in de zin dat men met een 

frontlijnaanpak op de huishoudens af gaat, leidt de aanpak ertoe dat er meer huishoudens, in een eerder 

stadium worden bereikt ten opzichte van de situatie voor de invoering van Samen DOEN. De verwachting 

van de hulpverleners is dat dit aan de ene kant leidt tot minder escalaties, maar dat het aan de andere 

kant ook kan leiden tot het inzetten van meer hulpverlening. In veel gevallen zijn diverse acties nodig 

voordat het contact tot stand komt, hier wordt ook veel tijd in geïnvesteerd. 

 

De teams zijn niet als additionele capaciteit neergezet, maar de hulpverleners zijn aan de 

moederorganisaties onttrokken en over de verschillende teams verspreid. De verwachting is dat de 

aanpak efficiënter is doordat minder coördinatie en overleg nodig is, omdat verschillende expertises 

onderdeel uitmaken van één team. De respondenten in het dossieronderzoek geven aan dat de korte 

lijnen binnen het team voordelen hebben, zoals het snel kunnen sparren en elkaar adviseren. Toch zijn er 

ook teamleden die aangeven dat de beschikbaarheid van de verschillende expertises en de brede blik tot 

meer overleg leidt en daarmee een grotere tijdsinvestering vraagt. Om de voordelen op dit terrein te 

verzilveren is het volgens hen noodzakelijk om op een vaste locatie te werken waar je je collega’s 

Besparing organisatiekosten 

Kernpunten aanpak: 

 Outreachend 

 1 hh- 1 plan 

 Eigen kracht 

Meer en eerder bereik 

Efficiëntere aanpak:  

 Nieuw voor oud financiering 

 Zelfsturende teams 

 Substitutie door eigen kracht 

 Minder coördinatie en overleg 

Voorkomen escalatie 

Effectiever a.g.v. 1 plan – 1 hh 

Minder terugval 

Kosten a.g.v. extra inzetten zorg 

Toename effectiviteit trajecten: 

 Productiviteitswinst 

 Minder schooluitval 

 Financieel stabiel 

Voorkomen escalatie: 

 Zorg- en trajectkosten 

 Huisuitzetting, MO 

 Productiviteitswinst 
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 Ontwikkeling kinderen 

 Kwaliteit van leven 

 Leefbaarheid 
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tegenkomt en hen kunt raadplegen. Overigens gaven respondenten ook aan dat de samenwerking met 

partners buiten het team verbeterd is en dat door het brede werkveld hun eigen expertise ook is gegroeid. 

Ook WPI wordt hier benoemd als partner waarmee een nauwe samenwerking is gerealiseerd, zowel qua 

signalering als op het gebied van schuldhulpverlening. De vrijheid die teamleden ervaren bij het 

vormgeven van hun werkzaamheden wordt door de een ervaren als een stimulans tot het vinden van 

creatieve oplossingen, anderen ervaren het als een drempel om efficiënt te functioneren en missen een 

duidelijke verdeling van verantwoordelijkheden. 

 

De teamleden zijn zich meer bewust van de waarde van het inzetten op eigen kracht, het netwerk en 

vrijwilligers en zetten minder professionele trajecten buiten het team in. Als mensen zelf meer oplossen, 

ondersteund door het team, kan dit een positief effect hebben op hun zelfrespect en kwaliteit van leven. 

Deze ontwikkeling wordt herkend en onderschreven door de teamleden. Ook geven zij aan goed op de 

hoogte te zijn van het informele aanbod in de stadsdelen en daar vaak gebruik van te maken. Zij missen 

overigens wel een helder, voor iedereen toegankelijk overzicht en vermoeden dat daarom nog niet 

iedereen optimaal van dit aanbod gebruik maakt. Het inzetten op eigen kracht vormt bovendien een 

substitutie voor professionele trajecten waarmee de organisatiekosten afnemen. 

 

Voorkomen escalatie 

Door huishoudens meer en eerder te bereiken en effectieve hulp te bieden wordt escalatie en de inzet van 

zwaardere zorg voorkomen. Doordat de teams bij de huishoudens over de vloer komen pikken zij 

bovendien signalen eerder op, waardoor achteruitgang tijdig kan worden opgevangen. 

 

Effectiever als gevolg van de 1 plan – 1 huishouden 

Door een integrale blik kan een goede inschatting worden gemaakt van de problemen en kansen in een 

huishouden. Hiermee kan op een effectieve wijze de juiste integrale hulp ingezet worden. Het integraal 

inzetten van zorg is over het algemeen effectiever dan het naast elkaar inzetten van ‘losse’ trajecten. 

Daarnaast doen de teams veel voorwerk voor andere hulpverlening, bijvoorbeeld schuldhulpverlening, 

waardoor deze ook effectiever kan werken. De brede blik die hulpverleners nastreven ervaren zij over het 

algemeen als positief. Een knelpunt treedt wel op bij teamleden uit de volwassenzorg. Zij voelen zich niet 

altijd kundig genoeg om in een gezin te kunnen oordelen  over iets wezenlijks zoals de veiligheid van de 

kinderen. Daarnaast kan de aanwezigheid van medewerkers van het vroegere Jeugdzorg, ouders wat 

voorzichtiger maken waardoor het moeilijker is om sociaal wenselijkheid te doorzien. Ook is het integrale 

systeemdenken nog niet door alle partners in het werkveld omarmt, wat zo nu en dan een goede 

samenwerking of doorverwijzing in de weg staat. 

 

Minder terugval 

Doordat de teams een ‘vinger aan de pols’ houden voordat zij een dossier afsluiten, is de kans op terugval 

minder groot. Indien er toch sprake is van een terugval, wordt de ondersteuning direct geïntensiveerd 

waardoor het proces gekeerd kan worden.  Deze werkwijze leidt tot langere doorlooptijden van dossiers, 

maar wordt door de teamleden als een belangrijke meerwaarde beschouwd. Het bepalen van het moment 

wanneer een huishouden wel losgelaten kan of moet worden, blijft hierbij een punt van aandacht. 
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2015 903 

390 

1057 

950 

4.4 Bereik Samen DOEN 

4.4.1 Omvang en samenstelling van de bereikte groep 

In het afgelopen jaar (1 oktober 2014-1 oktober 2015) is het bereik van Samen DOEN op 3.300 

huishoudens geschat10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bron: RIS en dossieronderzoek 

Figuur 4.2. In- en uitstroom van dossiers 2015 

 

Van de 3.300 dossiers zijn er ruim 2.000 voor 2015 gestart en 1.340 in 2015 afgesloten. De bereikte 

huishoudens bestaan vooral uit gezinnen en alleenstaanden. De helft van de gezinnen is een eenouder 

gezin. Ouderen komen slechts sporadisch voor in de bereikte groep. De samenstelling van de bereikte 

huishoudens komt overeen met het bereik uit de vorige MKBA. 

 

In het dossieronderzoek zien we een lichte overrepresentatie van gezinnen (95% in plaats van 65%). De 

resultaten die zijn gebaseerd op het dossieronderzoek zijn hiervoor gecorrigeerd. 

  

                                                      

 
10

 In RIS zijn 3.466 dossiers geregistreerd. Uit de interviews blijkt dat zo’n 5% van de dossiers in RIS niet tot de populatie  
behoort en/of verkeerd is geregistreerd. Dit percentage is van de totale caseload afgetrokken. 
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Tabel 4.1. De samenstelling van de bereikte huishoudens 

 n % % vorige MKBA 

Type huishouden    

Gezin 2.238 65% 60% 

Oudere 131 4%  

Overige huishoudens 1.085 31%  40% 

Gezinnen    

Eenouder 1.068 49% 50% 

Tweeouder + 1.121 51% 50% 

Gemiddeld aantal kinderen 2.0  2,0 

Overige huishoudens    

Alleenstaanden  881 83% 70% 

Meer volwassenen 184 17% 30% 

Bron: RIS 

4.4.2 Situatie bij aanmelding 

Het grootste deel van de bereikte huishoudens heeft meervoudige problematiek en is niet zelfredzaam 

(zie Figuur 4.3). Dit betekent dat zij op tenminste vier domeinen een probleem hebben waardoor het risico 

op escalatie groot is. In de vorige MKBA zagen we al een trend richting zwaardere problematiek over de 

jaren. Destijds werd 50% van de huishoudens als meervoudig niet zelfredzaam bestempeld, dat is nu 

opgelopen tot 60%. 

Bron: RIS vanaf oktober 2011 

Figuur 4.3. Bereikte huishoudens Samen DOEN 
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In Figuur 4.4 is de problematiek van de huishoudens bereikt door Samen DOEN uitgesplitst naar 

meervoudige zelfredzame en niet-zelfredzame huishoudens. 

 

 

Figuur 4.4. Soort problematiek huishoudens Samen DOEN 2015  

 

Vrijwel alle huishoudens hebben materiële problemen (financiële problemen of huisvestingsproblemen) 

en problemen op het gebied van (sociale) participatie (werk, opleiding of andere vormen van 

maatschappelijke participatie of sociaal isolement). Lichamelijke-, geestelijke- en opvoedproblemen 

komen vooral voor bij de niet-zelfredzame groep. Problemen die betrekking hebben op justitie (categorie 

overig) komen vrijwel uitsluitend voor bij de niet-zelfredzame huishoudens. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bron: Dossieronderzoek (n=74) 

Figuur 4.5. Problematiek bij aanmelding bij Samen DOEN 
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Op basis van het dossieronderzoek weten we dat meer dan 80% van de huishoudens op of onder minima-

niveau leeft, en dat meer dan 60% problematische schulden heeft.  Ook psychische problemen komen bij 

een groot deel van de huishoudens voor. 

Zorgkader bij aanmelding 

In het dossieronderzoek is ook gevraagd welke hulpverlening al in een huishouden aanwezig was bij 

aanmelding bij Samen DOEN (Tabel 4.2)11. 

 
Tabel 4.2. Zorgkader bij aanmelding 

 Gewogen n Gewogen % 

Schuldhulpverlening 14 19% 

Re-integratie 1 1% 

Dagbesteding 3 4% 

Alg maatschappelijk werk 12 17% 

WMO hulp bij huishouden 2 3% 

WMO overig 1 1% 

Opvoeding en ontwikkeling 2 2% 

Jeugd en opvoedhulp 11 15% 

Jeugd GGZ 1 1% 

OTS 3 4% 

UHP 5 7% 

AWBZ Begeleiding 5 6% 

AWBZ overig 2 3% 

GGZ 8 10% 

Gemiddeld aantal trajecten 1.0  

% nieuw gevonden huishoudens* 28 38% 

*Nieuw gevonden huishouden zijn gedefinieerd als huishoudens zonder lopende trajecten; zij kunnen wel eerder in beeld  
zijn geweest bij een vorm van ondersteuning. 

Bron: Dossieronderzoek (n=74) 

 

Schuldhulpverlening, algemeen maatschappelijk werk en jeugd- en opvoedhulp zijn de meest 

voorkomende lopende interventies bij aanmelding bij Samen DOEN. 

 

Van de onderzochte huishoudens is 38% aangemerkt als ‘nieuw gevonden’. Dit betekent dat er bij 

aanmelding nog geen hulpverlening actief was12. 

                                                      

 
11

 Er is gecorrigeerd voor het feit dat de populatie van het dossieronderzoek voor 85% uit gezinnen bestond en de populatie  
in RIS  65% gezinnen bevat. 
12

 Ook de huishoudens die zijn aangemeld vanwege het feit dat de lopende hulpverlening is beëindigd, vallen hieronder. 
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4.5 Urenbesteding 

In 2015 zijn 3.300 huishoudens bediend door Samen DOEN. Eind 2015 had Samen DOEN een omvang van 

122 fte13, dit komt neer op een gemiddelde caseload van 27 huishoudens per fte14. Van de openstaande 

dossiers bevindt 24% zich in de check en present-fase. Dit betekent dat er geen actieve hulp meer wordt 

verleend, maar nog wel een ‘vinger aan de pols’ wordt gehouden. Naast deze caseload geven teamleden 

aan dat zij ook tijd besteden aan korte adviezen waarmee huishoudens zelf, eventueel met behulp van 

voorzieningen in de wijk, verder kunnen. Deze tijd vertaalt zich niet in caseload in RIS, maar leidt wel tot 

meer zelfredzame huishoudens en minder benodigde professionele zorg. 

 

Uit het dossieronderzoek en de interviews blijkt dat aan huishoudens met meervoudige problematiek 

gemiddeld 32 uur wordt besteed en aan niet-zelfredzame huishoudens 52 uur. De 27 cases bestaan uit 

zo’n 11 huishoudens uit de meervoudige doelgroep en 16 uit de niet-zelfredzame doelgroep. Dit betekent 

dat een medewerker rond de 1.200 uur besteedt aan casuïstiek15. 

 

Bron: Dossieronderzoek 

Figuur 4.6. Urenbesteding van medewerkers Samen DOEN in de huidige situatie en vorig jaar 

                                                      

 
13

 De voltallige formatie van 122 fte is niet het hele jaar actief geweest. In 2014 waren slechts 94 fte actief. Uit een  
gevoeligheidsanalyse blijkt dat dit een zeer beperkte invloed heeft op de schatting. Zie Bijlage II. Samen DOEN voor een  
toelichting. 
14

 De omvang van de caseload kan afhankelijk zijn van het type hulpverlener en de omvang en samenstelling van een Samen  
DOEN-team. Om die reden is er in het model met een bandbreedte gerekend. Het effect van een caseload variërend van  
gemiddeld 25, 27 en 30 cases is daarbij doorgerekend. Het effect van het rekenen met deze bandbreedte is in de laatste  
paragraaf van dit hoofdstuk opgenomen. 
15

 11 casussen *32  uur + 16 casussen *52 uur = 352 uur + 832 uur =1.184 uur. Respondenten geven aan 20% van hun  
gewerkte tijd aan casuïstiek te besteden en 20% aan andere zaken, zoals overleg en opleiding (norm is 1.500 gewerkte uren  
(excl. vakantie, verlof etc.)*80% = 1.200 uren. 
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Ten opzichte van de vorige MKBA wordt een groter deel van de tijd besteed aan casuïstiek en minder aan 

training, opleiding, intervisie et cetera. Dit is een aannemelijke ontwikkeling naarmate de teams langer 

draaien en de teamleden beter zijn ingewerkt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bron: Dossieronderzoek en LPBL 

Figuur 4.7. Urenbesteding per type huishouden in vergelijking met de kengetallen  

 

Op basis van een meta-analyse zijn kengetallen beschikbaar voor het gemiddeld aantal uren besteed per 

case16. Voor Samen Doen ligt het aantal besteedde uren hier boven, met name voor de meervoudige 

huishoudens (zie Figuur 4.7). Dat betekent dat er minder huishoudens worden bereikt. De huishoudens die 

niet worden bereikt, vinden ofwel hun eigen weg naar de benodigde ondersteuning, of zij blijven 

verstoken van de benodigde ondersteuning. Van deze laatste groep zal een deel escaleren. In het model 

komt dit terug als frictiekosten17. De frictiekosten zijn 26% in 2015. 

4.6 Ingezette interventies 

De aanpak van het team wordt in de MKBA weergegeven als interventies die worden ingezet. Er wordt 

een onderscheid gemaakt naar interventies die door het team worden uitgevoerd, interventies waarvoor 

ze doorverwijzen naar een professional buiten het team en interventies eigen kracht18. Daarnaast worden 

                                                      

 
16

 Enkelvoudige case  10 uur, meervoudig 15 uur en meervoudig niet zelfredzaam 45 uur  (rekening houdend met 25% van de  
caseload in check en present-fase). 
17

 Zie Bijlage III. Frictiekosten voor verdere uitleg. 
18

 Interventies die de huishoudens zelf, al dan niet met ondersteuning van hun eigen netwerk of van vrijwilligers, uitvoeren. 

10 10 

32 

15 

52 
45 

0

10

20

30

40

50

60

Huidige situatie Kengetallen

G
e

m
id

d
e

ld
 a

an
ta

l u
re

n
 p

e
r 

h
u

is
h

o
u

d
e

n
 

Enkelvoudig Meervoudig zelfredzaam Meervoudig niet-zelfredzaam



GGD Amsterdam 

 

 

MKBA Sociaal Domein Amsterdam 

Versie 1.0 

april 2016 

 

 

25 

ook interventies gemeten die ook zonder tussenkomst van het team zouden zijn ingezet, zogenaamde 

‘dead weight’ interventies19. 

 

Samen DOEN voert zelf gemiddeld 0,6 trajecten uit per huishouden. Omdat de teams volgens het ‘nieuw-

voor-oud’ principe zijn gefinancierd, worden de trajecten ingezet door het team niet meegerekend in de 

kosten zoals dat wel gebeurt bij extern (buiten het team) ingezette trajecten. In de volgende figuur zijn de 

interventies weergegeven die door externe professionals en op basis van eigen kracht zijn uitgevoerd. 

Bron: RIS en dossieronderzoek 

Figuur 4.8. Verdeling van de ingezette interventies naar type en actor 

 

Gemiddeld worden er per huishouden 0,7 extra trajecten (naast de input door het team) per huishoudens 

ingezet20. Dit is vergelijkbaar met het resultaat in de vorige MKBA21. Daarnaast wordt er gemiddeld 0,23 

traject per huishouden in de vorm van eigen kracht ingezet.  

 

Samen DOEN zet veel in op het aanvragen van armoedevoorzieningen en het bieden van 

schuldhulpverlening. Ook ligt een belangrijke focus bij dagbesteding, maatschappelijk werk, opvoeding 

en ondersteuning voor de jeugd, individuele begeleiding en geestelijke gezondheidszorg. Eigen kracht 

speelt vooral een rol bij dagbesteding, maatschappelijk werk en bij het voorbereiden van 

                                                      

 
19

 Als mensen bijvoorbeeld in beeld komen omdat ze een uitkering aanvragen, deze en mogelijk andere  
armoedevoorzieningen zouden ook zonder tussenkomst van het team zijn aangevraagd. 
20

 Oftewel, het inzetten van een extra traject in 74% van de huishoudens. 
21

 Gemiddeld 0,75 extra trajecten per huishouden. 
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schuldhulpverlening. Op het gebied van opvoedhulp, geestelijke gezondheidszorg en begeleiding wordt 

nog weinig eigen kracht ingezet. 

 

Ten opzichte van de vorige MKBA worden meer armoedevoorzieningen ingezet, minder GGZ en minder 

jeugd- en opvoedhulp. Dit is te verklaren omdat GGZ-hulp en jeugd- en opvoedhulp inmiddels vaker door 

teamleden zelf wordt uitgevoerd. Bij de interventies rondom eigen kracht gaat het om huishoudens die 

voorheen werden doorverwezen naar maatschappelijk werk. Een deel van hen blijkt met wat 

ondersteuning van het team en het eigen netwerk of een vrijwilliger, bijvoorbeeld de administratie zelf 

weer op orde te krijgen. Ook op het gebied van dagbesteding lukt het huishoudens vaker om, al dan niet 

met ondersteuning vanuit het team, een vorm van vrijwilligerswerk te vinden en een eerste stap terug 

naar werk te realiseren. Het oplossen of stabiliseren van andere problemen maakt de weg naar werk vrij. 

4.7 Effecten Samen DOEN 

De effecten van Samen DOEN zijn op verschillende manieren geschat: gebaseerd op de subjectieve 

inschatting van de respondent in de dossieranalyse en op basis van de ZRM-scores in RIS22. 

 

Uit de dataverzameling blijkt dat door Samen DOEN een aantal domeinen veelal geclusterd wordt 

behandeld. De effecten van de aanpak zijn daarom ook per cluster weergegeven. 

 

Bron: RIS en dossieronderzoek 

Figuur 4.9. Ontwikkeling van problematiek van aanmelding tot aan afsluiting (of moment van interview) 

 

                                                      

 
22

 Een score van 3 of lager is gedefinieerd als een probleem. 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Materieel Participatie Lichamelijk Geestelijk Opvoeding Overig

%
 h

u
is

h
o

u
d

e
n

s 
m

e
t 

p
ro

b
le

e
m

 

Situatie bij aanmelding (RIS) Situatie bij afmelding (RIS)

Situatie bij aanmelding (dossier-oz) Situatie bij afmelding (dossier-oz)



GGD Amsterdam 

 

 

MKBA Sociaal Domein Amsterdam 

Versie 1.0 

april 2016 

 

 

27 

Op basis van beide informatiebronnen is een inschatting gemaakt van het effecten van de inzet van het 

team op de ontwikkeling binnen het huishouden. Het effect is afgezet tegen de ontwikkeling van de 

problematiek zonder tussenkomst van Samen DOEN. Dit effect is bepaald aan de hand kengetallen23. 

 

We zien dat op vrijwel alle domeinen vooruitgang optreedt. Gezien de stress die materiële problematiek 

(financiën en huisvesting) met zich meebrengt, is het oplossen hiervan vaak een voorwaarde voor het 

werken aan problematiek op andere domeinen. Ook verbetering op het domein participatie kan een 

dergelijke spin-off bewerkstelligen. Ervaring leert dat het bieden van uitzicht op een vorm van werk ook 

zeer motiverend kan werken. Op het lichamelijke vlak (fysieke problemen en activiteiten dagelijks leven) 

en in de categorie overig (waaronder overlast en criminaliteit), is de problematiek bij aanmelding het 

laagst, en blijkt ook de geboekte vooruitgang beperkt. 

4.8 Resultaat in kosten baten verhouding 

In Figuur 4.10 zijn de kosten en baten van een jaar (2015) uitgezet in de tijd en vervolgens vertaald naar de 

huidige waarde daarvan24. De kosten Samen DOEN zijn  

 

Omdat de omvang van de caseload afhankelijk is van het type hulpverlener en de omvang en 

samenstelling van een Samen DOEN-team is met een bandbreedte in de caseload gerekend. De 

gevoeligheidsanalyse wijst echter uit dat de verschillen op de totaalbedragen, rekening houdend met een 

bandbreedte, gering zijn25. Om die reden zijn de resultaten beschreven in deze paragraaf gebaseerd op 

een gemiddelde caseload van 27.  

 

De kosten (22 mlj.) bestaan uit organisatiekosten voor de nieuwe aanpak Samen DOEN, kosten als gevolg 

van het inzetten van extra zorg (bijvoorbeeld door nieuw gevonden huishoudens) en frictiekosten. De 

kosten voor de nieuwe aanpak beslaan met ruim 12 miljoen meer dan de helft van de totale kosten. In 

totaal wordt hiermee 122 fte aan hulpverleners en 24,4 fte teamleiding en ondersteuning betaald. Het 

extra inzetten van zorg kost zo’n 7 miljoen en er is een kleine 3 miljoen euro aan frictiekosten berekent. 

Frictiekosten zijn de kosten van potentiële escalaties die worden gemaakt op het moment dat een team 

nog niet volledig aan haar potentie kan voldoen. Oftewel de ruimte tussen de caseload zoals die nu wordt 

behaald en de caseload die gezien de doelgroep gehaald zou kunnen worden en de mate waarin 

hulpbehoevende huishoudens geen hulp krijgen26. De beoogde caseload (55 cases) is gebaseerd op het 

aantal dossiers dat voorheen in de moederorganisaties werd behandeld. Bij een caseload van 27 zijn de 

frictiekosten 26%. 

 

 

                                                      

 
23

 Deze zijn opgesteld door LPBL op basis van meta-analyses in het sociaal domein, waarbij ook rekening wordt gehouden  
met de aanwezigheid van expertise per probleemdomein in de teams. Voor de onderbouwing van de effecten en het  
invoerscherm van het MKBA-model zie Bijlage II. Samen DOEN. 
24

 Conform de landelijke richtlijnen hanteren we hierbij een discontovoet van 2,5%, plus een risico-opslag van 3%. 
25

 Er geldt dat hoe hoger de caseload is, des te minder kosten en meer baten er worden gerealiseerd. Bij een caseload van 25  
cases zijn de totale kosten gelijk aan 22,1 miljoen en de baten (inclusief immateriële baten) 18,3 miljoen. Bij een gemiddelde  
caseload van 30 komen de kosten uit op 21,9 miljoen en de baten op 18,7 miljoen. 
26

 Voor meer uitleg zie Bijlage III. Frictiekosten. 
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Figuur 4.10. Kosten-batenverhouding Samen DOEN Versie 2.3 en huidige update 2015 

 

De baten (20,9 mlj.) bestaan uit een besparing van organisatiekosten (door de nieuwe werkwijze), 

toename van effectiviteit van trajecten, voorkomen van (escalatie)kosten en immateriële baten. In Bijlage 

II. Samen DOEN wordt ingegaan op de keuzes die zijn gemaakt bij het doorrekenen van de effectiviteit 

van Samen DOEN. In het vervolg van deze paragraaf zetten we de keuzes en gevolgen ervan kort uiteen. 

 

Omdat de teams worden gefinancierd volgens het ‘nieuw-voor-oud’ principe worden de kosten en baten 

van de nieuwe werkwijze tegen elkaar weggestreept. Het inzetten van minder trajecten als gevolg van 

substitutie (er is zo’n 20% van de trajecten ingezet door het team of het eigen netwerk in plaats van 

externe trajecten) komt, gebaseerd op gemiddelde trajectprijzen27, neer op voorkomen zorgkosten van 

zo’n 1,7 miljoen euro. De nieuwe werkwijze veronderstelt meer effectiviteit omdat de hulpverlening wordt 

in samenhang met elkaar wordt ingezet. Dit resulteert in een baat van een kleine 700.000 euro. 

Voorkomen escalatiekosten, oftewel voorkomen zorgkosten zijn opgesteld door te kijken naar het effect 

van outreachend werken. Er is conservatief gerekend (gemiddeld 2%) omdat het inschatten van 

voorkomen escalatie pas op de langere termijn met meer zekerheid gedaan kan worden. Dit levert een 

baat op van 2,3 miljoen euro. De immateriële baten, tot slot, bestaan uit een toename van kwaliteit van 

leven (15% meer financiële stabiliteit geschat op zo’n 2 miljoen), een verbeterde gezinssituatie waardoor 

kinderen bijvoorbeeld minder schooluitval vertonen (1%, geschat op zo’n 500.000) en een positief effect 

op overlast en onveiligheid (25%, geschat op 400.000 euro). 

 

Als we de kosten en baten in samenhang met elkaar bekijken blijkt dat, als ook de immateriële baten28 

worden meegerekend, de kosten voor een belangrijk deel in evenwicht zijn met de baten. Dit is een 

                                                      

 
27

 Zie Bijlage VI. Gemiddelde kosten per zorgtraject. 
28

 Zoals verbeterde kwaliteit van leven, reductie van overlast, toename van veiligheid. 
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positiever beeld dan vorig jaar29. De maatschappelijke kosten-baten verhouding was destijds 0,7 deze is 

nu 0,9530. Dit betekent nog steeds dat iedere geïnvesteerde euro minder dan 1 euro oplevert maar er is 

een stijgende lijn zichtbaar. 

 

In de vorige MKBA waren de kosten 3 miljoen euro hoger geraamd, met name door hogere frictiekosten. 

De frictiekosten waren in de vorige MKBA 65%. Dit is voor een belangrijk deel toe te schrijven aan het feit 

dat de teamleden meer huishoudens bedienen met een caseload van zo’n 27 in plaats van 20. Daarnaast 

zien we nu ook meer baten als gevolg van substitutie van professionele trajecten. Tenslotte lijken de 

trajecten ook effectiever dan voorheen. Dat komt onder meer door een toename van immateriële baten. 

Een grotere focus op het stabiliseren van financiële situatie levert een positief effect op veel domeinen 

zoals kwaliteit van leven en afname schooluitval beide door een afname van stress in het huishouden.  

 

Kortom, de MKBA wijst uit dat het saldo van 1 jaar Samen DOEN volgens de huidige werkwijze circa 6,5 

miljoen euro minder negatief is dan in de vorige MKBA. 

 

Toekomstscenario 

Hoewel Samen DOEN al een aantal jaren draait, wordt nog steeds gestreefd naar verbetering en is de 

volledige ambitie nog niet bereikt. We rekenen daarom niet alleen de situatie van dit jaar door maar ook 

de situatie op de langere termijn als Samen DOEN zich verder heeft ontwikkeld. Daarbij is uitgegaan van 

de volgende ambities voor 2017: 

 Huishoudens blijven langer in de fase van check en present, waardoor de huidige caseload wordt 

vergroot (van 20 actieve en 7 niet-actief naar 20 actieve en 20 niet-actieve huishoudens per fte)31. Een 

grotere actieve caseload is, gezien de zwaarte van de doelgroep, geen optie. De hulpverleners geven 

aan dat de druk op teamleden nu al sterk toeneemt omdat de problemen complexer zijn en de 

ondersteuning intensiever. 

 

De kosten en baten-verhouding die resulteert uit deze ontwikkelingen is in de volgende figuur 

weergegeven. 

 

                                                      

 
29

 Zie Bijlage II. Samen DOEN. 
30

 Kosten/ baten, gebaseerd op een gemiddelde caseload van 27. 
31

 Uitgaande van een bereik van 100% meervoudig niet zelfredzame huishoudens. 
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Figuur 4.11. Ontwikkeling van kosten en baten bij doorgroei naar het gewenste toekomstscenario vanaf 2017  

 

Het kosten baten-saldo van Samen DOEN is in potentie vanaf 2017 positief, zowel wat betreft de 

financiële als de maatschappelijke kosten-batenverhouding. Ten opzichte van het nul-alternatief komt 

het neer op een positief maatschappelijk saldo van zo’n 3,5 miljoen euro in 2017 en 6,5 miljoen in 2020. 

Het financiële saldo zal volgens de huidige berekeningen in 2020 op 2,7 miljoen uitkomen. 

 

In het huidige scenario is geen toename van de effectiviteit van de inzet van Samen DOEN opgenomen, 

omdat dit niet expliciet in de visie is benoemd. Het is echter wel aannemelijk dat deze toename er zal 

zijn32. Daarom is ook een variant doorgerekend waarin de effectiviteit van de trajecten de komende jaren 

toeneemt. 

 

In deze eerste fase is veel ingezet op het terugdringen van financiële problematiek. Hiermee is de basis 

gelegd voor het terugdringen van problematiek op andere domeinen, zoals werk, zorguitgaven en 

overbelasting mantelzorgers. De succespercentages op deze domeinen groeien daarom toe naar de 

ambities zoals die in de vorige MKBA zijn opgenomen voor 2017: 

 Aandeel nieuw gevonden huishoudens neemt af tot zo’n 5%; 

 Substitutie van (minder professionele trajecten) in nieuw gevonden huishoudens naar 30%, in 

bestaande huishoudens naar 10%. 

 

                                                      

 
32

 In de vorige MKBA is deze toename ook opgenomen in het toekomstbeeld. 
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Figuur 4.12. Ontwikkeling kosten en baten bij doorgroei naar het gewenste toekomstscenario incl. toename 

effectiviteit van de trajecten 

 

Ook in dit scenario zien we ook vanaf 2017 een positief kosten-baten saldo. Het verschil loopt op tot 

ongeveer 10 miljoen euro (inclusief immateriële baten) in 2020. Een saldo van deze omvang kan alleen 

bereikt worden als aan de ambities wordt voldaan en er geen escalaties ontstaan waardoor in een later 

stadium alsnog duurdere zorg ingezet moet worden. 
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5 Update OKT 

5.1 Inleiding 

Met de decentralisatie van de jeugdzorg, jeugdbescherming, jeugdreclassering, jeugd-GGZ en jeugd-VB is 

Amsterdam per 1 januari 2015 verantwoordelijk voor het nieuwe jeugdstelsel. Deze decentralisatie gaat 

gepaard met diverse bezuinigingsmaatregelen. Amsterdam heeft gekozen voor het opzetten van een 

meer geïntegreerde vorm van zorg aan jeugdigen en gezinnen, en heeft daartoe in 2014 een aantal 

proeftuinen ingericht. Onder andere op basis van deze ervaringen heeft het nieuwe jeugdstelsel vorm 

gekregen. De spil van het nieuwe stelsel vormen de 27 Ouder- en Kindteams (OKT). Deze teams bestaan 

uit generalisten (ouder- en kindadviseurs) en specialisten (jeugdpsychologen en jeugdartsen), die 

gezamenlijk de verantwoordelijkheid dragen voor de hulp- en zorgverlening aan ouders en kinderen in de 

leeftijd 0 tot en met 23 jaar. 

5.2 Informatiebronnen 

Bij de analyse van het OKT zijn de volgende bronnen gehanteerd: 

1. Dossieronderzoek: 9 teamleden uit de drie geselecteerde gebieden zijn bevraagd over in totaal 76 van 

hun dossiers. De teamleden hebben verschillende achtergronden (pedagoog, school maatschappelijk 

werk, ouderconsulent, psycholoog). 

2. RIS: de activiteiten van het OKT worden vastgelegd indien een cliënt of ouders vaker met een teamlid 

in gesprek willen of als er sprake is van jeugdhulp. Eenmalig advies of informatie wordt hierin niet 

vastgelegd. Dit onderscheid vertaald zich in de praktijk in de preventieve (ondersteuning en advies) 

versus de niet-preventieve taak (lichte jeugdhulp). In deze MKBA zijn alleen de kosten en baten van de 

niet-preventieve taak doorgerekend. In Paragraaf 5.4 gaan we hier verder op in. 

3. Dagboekjesonderzoek: teamleden werkzaam binnen het OKT zijn gevraagd vast te leggen hoeveel tijd 

zij besteden aan de verschillende werkzaamheden binnen hun takenpakket. 

 

Bij de beschreven informatie wordt zoveel mogelijk aangegeven op welke bron het is gebaseerd en welke 

keuzes zijn gemaakt. 

5.3 Beoogde effecten OKT 

Het effectenschema zoals dat voor wijkteams is opgesteld is voor de Ouder- en Kindteams enigszins 

aangepast. De essentie is hetzelfde, maar er hebben andere werkzaamheden prioriteit. Daarnaast passen 

niet alle activiteiten die het OKT uitvoert, binnen het oorspronkelijk schema waarop het MKBA-model is 

gebaseerd. De volgende figuur laat ook de elementen zien die het OKT uitvoert, maar die nog niet in de 

MKBA zijn opgenomen (het blok boven de stippellijn: advies en ondersteuning). In 2016 wordt naar de 

mogelijkheden hieromtrent hier nader onderzoek uitgevoerd. 
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Bron: LPBL Herinrichting Sociaal Domein Amsterdam v2.3 

Figuur 5.1 Effecten schema OKT 

Besparing organisatiekosten 

Kernpunten aanpak: 

 Outreachend en 
presentie 

 Aansluiting op 
basistakenpakket JGZ 

 Brede integrale blik 

 Samenwerking tussen 
expertises 

 Wijkgericht 

 Eigen kracht 

 

Bereik in eerder stadium  

Groter bereik 

Efficiëntere aanpak:  

 Geen additionele financiering 

 Regie bij ouders en jeugdigen  
 Korte lijnen (binnen team en 

wijk) 

Kleine problemen blijven klein 

Minder terugval door vinger aan de  

pols (aanwezigheid in wijk en op  

school) 

Kosten a.g.v. extra inzetten zorg in  

eerste jaren 

Toename effectiviteit trajecten: 

 Productiviteitswinst 

 Minder schooluitval => 
startkwal. 

 Financieel stabiel 

 Zorg- en trajectkosten 

 Minder UHP en OTS 

 

Immateriële baten: 

 Ontwikkeling kinderen 

 Kwaliteit van leven 

 Leefbaarheid 

 Doorbreken intergenerationele 
overdracht van armoede, 
werkloosheid 

Effectievere aanpak door  

 Sneller inzetten van een 
passende verwijzing 

 Inzet op versterken 
pedagogisch klimaat 

Advies en ondersteuning, 

preventieve taak: 

 Basistakenpakket JGZ 

 Ad hoc advies/ondersteuning 

 Themabijeenkomsten 

 Trainingen etc. 

 



GGD Amsterdam 

 

 

MKBA Sociaal Domein Amsterdam 

Versie 1.0 

april 2016 

 

 

34 

Het takenpakket van de OKT is breder dan dat van de andere teams die werkzaam zijn in de wijk. Een 

groot deel van het werk van het OKT heeft betrekking op advies en ondersteuning. Dit is veelal niet te 

vatten in een dossier of een traject. Daarnaast maken ook het basistakenpakket van 

Jeugdgezondheidszorg, zoals de uitvoering van het Rijksvaccinatieprogramma, onderdeel uit van de 

werkzaamheden van het OKT. Het totale bereik van deze taken is vooralsnog niet meetbaar en zijn 

daarom niet meegenomen in de MKBA. De effecten hiervan worden op de langere termijn wel zichtbaar 

in de gerealiseerde zorguitgaven. De voorliggende MKBA richt zich daarom alleen op jeugdhulp en 

indicaties. De beleidstheorie achter deze activiteiten en effecten wordt hieronder beschreven. Het 

gedeelte binnen het blauwe vlak is opgenomen in de MKBA. Deze afbakening is doorgevoerd in zowel de 

geïnvesteerde tijd, alsook in het bereik door het OKT. 

 

Bereik in eerder stadium en een groter bereik => kleine problemen blijven klein 

Doordat de professionals outreachend werken en aanwezig zijn in de wijk en op school, én doordat in één 

team samen wordt gewerkt met Jeugdgezondheidzorg, wordt een groter deel van de kinderen/ouders 

met beginnende problemen bereikt en kan worden voorkomen dat de problematiek verergert. Dit leidt 

ertoe dat in sommige gevallen in een vroeg stadium meer ondersteuning zal worden ingezet, maar ook 

dat kleine problemen klein blijven, zodat langdurige zorgtrajecten op de langere termijn worden 

voorkomen. 

Een deel van de geïnterviewde teamleden herkent dat hun doelgroep lichter is geworden, terwijl er ook 

signalen zijn dat ze met zwaardere problematiek worden geconfronteerd. Dit is afhankelijk van de 

achtergrond van het teamlid en de organisatie waar hij of zij vandaan komt. Een deel van de teamleden 

ervaart wel dat zij nog zoekend zijn in het vinden van een goede balans tussen de belangen van de school 

en de belangen van de ouders en kinderen. Hoewel de onafhankelijkheid van de scholen als positief wordt 

ervaren, wordt het niet altijd als makkelijk ervaren om bestand te zijn tegen de verwachtingen vanuit de 

school. Dit geldt met name voor hulpverleners die voorheen veel sterker aan de scholen waren verbonden, 

zoals schoolmaatschappelijk werkers. 

 

Effectievere aanpak 

De brede integrale blik van de OKA, de korte lijnen waarmee andere expertise kan worden geconsulteerd 

en de kennis van het aanbod in de wijk leiden ertoe dat er sneller een goede probleemanalyse plaatsvindt 

en de juiste ondersteuning kan worden ingezet, waardoor de effectiviteit van trajecten toeneemt. Dit leidt 

tot een stabielere situatie of verbetering over de volle breedte van de levensdomeinen, wat leidt 

productiviteitswinst33  en mogelijk tot minder schooluitval34.  Een betere situatie op de levensdomeinen 

leidt ertoe dat op de lange termijn minder langdurige zorgtrajecten nodig zijn. De geïnterviewde 

teamleden herkennen dat de korte lijnen tussen de verschillende expertises binnen het domein jeugd in 

één team helpt bij het stellen van betere diagnoses. Daarnaast is ook de ervaring dat een psycholoog 

vanuit het OKT door ouders als laagdrempeliger wordt ervaren dan een psycholoog vanuit de 

specialistische jeugdhulp. 

 

                                                      

 
33

 Ouders kunnen weer productief deelnemen in maatschappij en kampen minder met financiële barrières. 
34

 Kinderen blijven op school, halen een startkwalificatie en gaan deelnemen op de arbeidsmarkt. 
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De samenwerking tussen de netwerkpartners vertegenwoordigd in het team wordt door de geïnterviewde 

teamleden vaak als verbeterd omschreven. Ervaringen met partners buiten het team, zoals 

Jeugdbescherming, is nog niet in alle gevallen positief. 

 

Efficiëntere aanpak 

De teamleden krijgen een grote verantwoordelijkheid en de ruimte om hun taken in te vullen op een 

manier die zij het best achten. Ouders en jeugdigen worden op hun eigen kracht aangesproken en er zijn 

korte lijnen tussen professionals met verschillende expertises in het team en in de wijk. Dit maakt dat de 

teams flexibel en effectief oplossingen op maat kunnen vormgeven en er zo op organisatiekosten kan 

worden bespaard. Geïnterviewde teamleden geven aan dat de korte lijnen enerzijds tot meer efficiëntie 

leiden en dat het leidt tot betere diagnostiek, maar dat anderzijds sneller en meer aanvullende expertise 

wordt ingezet, wat overall tot meer werk en kosten leidt. Dit heeft ook te maken met het zelf verwijzen 

van cliënten, een nieuwe taak voor de hulpverleners. 

 

Het feit dat de kaders van de werkwijze en de samenwerking nog in ontwikkeling zijn, wordt door de één 

ervaren als een welkome uitdaging, maar door de ander als een gebrek aan houvast. Binnen de teams 

wordt het vier ogen-principe gehanteerd. In overleg met ouders wordt het gezin, door de psycholoog 

en/of de ouder- en kindadviseur, verwezen. Gezien de diversiteit aan achtergronden van de huidige OKA’s 

blijkt echter dat de psychologen in de praktijk er niet altijd op vertrouwen dat de OKA in staat is een goed 

advies te geven. Hoewel de teamleden veel cursussen volgen om hun ontwikkeling tot generalist te 

realiseren, ervaren zij dat deze ontwikkeling veel tijd en inspanning vergt. Dit maakt dat de teamleden 

met een unieke expertise binnen hun team grote druk ervaren, omdat zij bij een groot deel van de 

casuïstiek worden betrokken en hun oordeel bij complexe zaken vaak als doorslaggevend wordt 

beschouwd. 

 

De verbetering op de verschillende domeinen leidt tot directe financiële baten, maar heeft ook veel 

immateriële baten tot gevolg. Kinderen ontwikkelen zich beter, de kwaliteit van leven van kinderen en 

ouders neemt toe en de leefbaarheid in wijken neemt toe als er minder schooluitval is. Dit heeft niet alleen 

direct effect op de huidige generatie, maar kan ook doorwerken in volgende generaties. Armoede, 

werkloosheid en geweld zijn intergenerationeel overdraagbaar en het doorbreken van deze spiraal kan 

over vele generaties zijn effect sorteren. 

5.4 Bereik OKT 

5.4.1 Omvang en samenstelling van de bereikte groep 

Het aantal unieke cliënten bereikt in 2015 door het OKT met betrekking tot de niet-preventieve taak (lichte 

jeugdhulp) is 7.288. Het betreft cliënten die meer dan een eenmalig of kortdurend contact gehad hebben 

met het OKT. De cliënten die bijvoorbeeld een training hebben gehad en alle tienduizenden jeugdigen en 

gezinnen die met de reguliere Jeugdgezondheidszorg worden bereikt, zijn niet in dit aantal opgenomen. 
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De caseload van het OKT bestaat volledig uit gezinnen, waarvan ruim 40 % eenoudergezinnen35. Er zijn 

gemiddeld 2,1 kinderen per huishouden. In de vorige MKBA lag het geschatte bereik wat hoger (zo’n 7.800 

‘niet-preventieve’ cliënten). Destijds is op basis van de resultaten in twee proeftuinen de caseload 

geëxtrapoleerd naar de verwachtte omvang van het OKT in heel Amsterdam waarbij is gerekend met de 

volledige formatie, 243 fte. Het bereik in deze versie is gebaseerd het aantal unieke cliënten geregistreerd 

in RIS en gebaseerd op 137 fte. 

5.4.2 Situatie bij aanmelding 

Op basis van het dossieronderzoek is een inschatting gemaakt van de diversiteit aan problemen die speelt 

in de huishoudens. Het OKT is gericht op opgroei- en opvoedproblematiek. Problematiek bij andere 

gezinsleden op de verschillende levensdomeinen wordt niet systematisch door de teamleden in kaart 

gebracht en alleen uitgevraagd als het relevant wordt geacht voor de situatie van het kind. Het is daarom 

mogelijk dat er meer problematiek in de huishoudens aanwezig is, maar dat deze niet bekend zijn en dus 

zoals ook de bestuurlijke opdracht luidt, geen onderdeel vormen van de aanpak van het OKT. 

 

Uit de volgende figuur blijkt dat het grootste deel van de dossiers (53%) huishoudens betreft met 

meervoudige problematiek, maar het aantal domeinen waarop problemen aanwezig is, beperkt blijft tot 2 

of 3. Bij 14% van de huishoudens is problematiek aanwezig op tenminste 4 domeinen en bij een derde is 

op 1 domein een probleem gemeten, dit zijn veelal kind- of opvoedproblemen. Over het algemeen geldt 

dat een probleem op andere domeinen, dan de opvoed- en kindproblemen, vooral bij (een van) de ouders 

speelt. 

Bron: Dossieronderzoek (n=74) 

Figuur 5.2. Indeling huishoudens in caseload naar de omvang van de problematiek 

 

                                                      

 
35

 Het dossieronderzoek bestond voor de helft uit eenoudergezinnen. In de MKBA is RIS aangehouden (42%), omdat dit 
betrekking heeft op alle dossiers in plaats van de steekproef. 
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Uit de vorige MKBA (gebaseerd op de proeftuinen) bleek dat het OKT een groter aandeel cliënten met 

enkelvoudige problematiek in de caseload had. Bij de interpretatie van deze gegevens, zeker in 

vergelijking met de resultaten van Samen DOEN, dient rekening te worden gehouden met de focus van 

het OKT op de opvoeding (ouder en kind) versus de bredere focus van Samen DOEN waaronder ook 

terreinen zoals wonen en inkomen vallen. Daar staat tegenover dat Samen DOEN soms minder aandacht 

voor de opvoedproblematiek heeft. 

 

In de volgende figuur is weergegeven welke problematiek bij aanmelding bij het OKT is geconstateerd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bron: Dossieronderzoek 

Figuur 5.3. Percentage van huishoudens met een probleem op de verschillende domeinen
36

  

 

Naast de opgroei- en opvoedproblemen is in 36% van de huishoudens andere problematiek 

geconstateerd. Het betreft problemen op het terrein van psychische gezondheid of verslaving (16%), lvb 

(4%) en/of huisvesting (4%). Deze problemen spelen veelal bij andere gezinsleden dan het kind. 

 

In de MKBA is een onderverdeling gemaakt naar huishoudens met schulden, huishoudens zonder 

inkomen uit werk en huishoudens die overlast veroorzaken. Zoals eerder gezegd is het bij de 

hulpverleners van het OKT niet altijd bekend of er dergelijke problemen zijn. Het percentage huishoudens 

met problematische schulden en het percentage huishoudens dat overlast veroorzaakt lijkt, met  

respectievelijk 3% en 4%, een onderschatting. Of er inkomen uit werk is, is vaker bekend. Bij de bereikte 

huishoudens is dit bij de helft het geval. 

                                                      

 
36

 Psychische problemen en gedragsproblemen bij kinderen zijn hierbij ingedeeld bij kind- opvoedproblemen, met  
uitzondering van trauma’s bij kinderen. 
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Zorgkader bij aanmelding 

In het dossieronderzoek is gevraagd welke zorg of ondersteuning in een huishouden aanwezig was bij 

aanmelding bij het OKT. 

 

Tabel 5.1. Lopende zorgkader bij aanmelding n trajecten % van alle huishoudens 

Schuldhulpverlening 0 - 

Re-integratie 0 - 

Dagbesteding 0 - 

Alg maatsch. werk 7 9.5 

WMO hulp bij huishouden 0 - 

WMO overig 0 - 

Opvoeding en ontwikkeling 3 4.1 

Jeugd en opvoedhulp 7 9.5 

Jeugd GGZ 8 10.8 

OTS 0 - 

UHP 0 - 

AWBZ Begeleiding 0 - 

AWBZ overige 0 - 

GGZ 4 5.4 

Overig* 5 6.8 

Aantal trajecten   

0 46 62.2 

1 22 29.7 

2 6 8.1 

Nieuw gevonden huishoudens 46 62.2 

Note: Er kunnen meerdere (dezelfde) trajecten binnen 1 huishouden lopen. 

*Hieronder vallen een leerplichtambtenaar, een plek in Maatschappelijke Opvang, de Eigenkrachtcentrale, begeleiding vanuit  

Homestart, en een achter de voordeurtraject.  

Bron: Dossieronderzoek 

 

Bij de huishoudens die al een zorgkader hadden, betreft dit vooral jeugd-GGZ, jeugd- en opvoedhulp en 

(school)maatschappelijke werk. 

 

We komen op basis van deze informatie uit op een percentage nieuw gevonden huishoudens van 62%. 

Dat is erg hoog vergeleken met soortgelijke teams in andere gemeenten37 en mogelijk het gevolg van het 

feit dat niet alle lopende zorg in het huishouden bij de hulpverleners van het OKT bekend is. Uit de 

jeugdmonitor zorguitgaven zijn vooralsnog ook geen overschrijdingen bij zorgaanbieders gesignaleerd. 

Hoewel dit geen zekerheid biedt over het al dan niet bereiken van huishoudens met al een lopend 

                                                      

 
37

 De default is 5% nieuw gevonden huishoudens. 
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zorgkader, speelt dit mee in de keuze om het aandeel nieuw gevonden huishoudens wat conservatiever in 

te schatten. Dit heeft geresulteerd in het opnemen van de helft (31%) van de nieuw gevonden 

huishoudens is in het model. 

5.5 Urenbesteding 

Uren voor casuïstiek 

Voor de schatting van de verdeling van de uren is gebruik gemaakt van het dagboekjesonderzoek38. 

Daaruit blijkt dat men gemiddeld 43% besteed aan direct cliëntcontact (PGO, trajecten, training) en 32% 

aan cliëntgebonden contact (verwijzingen, registratie, casusoverleg etc.). De overige tijd is indirecte tijd 

(overleg niet-cliëntgebonden, reistijd etc.). 

 

Bron: Dagboekjesonderzoek 

Figuur 5.4. Urenbesteding OKT 

 

Het direct cliëntcontact is verdeeld in preventief en niet-preventief cliëntcontact. Preventief cliëntcontact 

bestaat uit het basistakenpakket JGZ en het bieden van opgroei- en opvoedondersteuning (waaronder 

trainingen, en adviesgesprekken). Het niet-preventieve cliëntcontact betreft het onderdeel jeugdhulp met 

betrekking tot opgroei- en opvoedproblematiek. Van de 43% direct cliëntcontact besteden de leden van 

het OKT gemiddeld 31% aan preventieve en 12% aan niet-preventieve taken. 

  

                                                      

 
38

 Uitgevoerd door het programmateam OKT. 
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Formatie  

In het OKT is in 2015 489 fte uitvoerende capaciteit werkzaam. In de volgende tabel is, gebaseerd op de 

verdeling in uren per functie, een onderverdeling gemaakt van de capaciteit (fte) besteed aan de 

preventieve en niet-preventieve taak. 

 

Tabel 5.2. Verdeling fte en activiteiten per functie OKT 

 

 

 

Functie 

 

 

 

Type activiteit 

 

 

Direct 

cliëntcontact 

 

 

 

Uren 

 

 

 

% uren 

 

 

 

Fte 

 

 

Verdeling 

directe tijd 

Fte besteed 

aan niet-

preventieve 

taak 

Fte  besteed 

aan 

preventieve 

taak 

Jeugdarts 

Direct cliëntcontact 

Niet-
preventief 13 

45% 34,2 

11% 3,8   

Preventief 98 89%   30,4 

Cliëntgebonden   73 30% 22,5   2,5 20,0 

Indirecte tijd   62 25% 19,1   2,1 17,0 

Totaal Jeugdarts     246 100% 75,7   8,3 67,4 

Jeugdpsycholoog 

Direct cliëntcontact 

Niet-
preventief 56 

29% 15,0 

48% 7,2   

Preventief 60 52%   7,8 

Cliëntgebonden   175 43% 22,6   10,9 11,8 

Indirecte tijd   115 28% 14,9   7,1 7,7 

Totaal Jeugdpsycholoog     406 100% 52,5   25,2 27,3 

OKA jeugdhulp 

Direct cliëntcontact 

Niet-
preventief 220 

43% 107,6 

35% 37,6   

Preventief 410 65%   69,9 

Cliëntgebonden   459 31% 78,4   27,4 50,9 

Indirecte tijd   390 26% 66,6   23,3 43,3 

Totaal OKA Jeugdhulp     1.479 100% 252,5   88,4 164,1 

OKA JGZ 

Direct cliëntcontact 

Niet-
preventief 51 

52% 56,2 

14% 7,9   

Preventief 321 86%   48,3 

Cliëntgebonden   203 28% 30,6   4,3 26,4 

Indirecte tijd   145 20% 21,9   3,1 18,8 

Totaal OKA JGZ     720 100% 108,7   15,2 93,5 

Totaal OKT     2.851 100% 489,4   137,1 352,3 

Bron: Dagboekjesonderzoek 

 

In deze update rekenen we alleen de effecten door van de niet-preventie taak van het OKT. De 

belangrijkste reden dat de preventieve taak geen onderdeel uitmaakt van de MKBA is het ontbreken van 

(volledige) registratie. We kunnen momenteel geen inschatting maken van het bereik en het effect van 

het preventieve cliëntcontact. Dit betekent dat er uitspraken gedaan worden over 137 van de 489 fte van 

het OKT39; gebaseerd op de tijdsbesteding aan niet-preventief versus preventief cliëntcontact. 

 

                                                      

 
39

 De indirecte en cliëntgebonden tijd is naar rato de verhouding preventief versus niet-preventief bij de formatie opgeteld. 
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Omdat JGZ nu onderdeel uitmaakt van het OKT zijn wel effecten zoals het gerichter doorverwijzen van 

JGZ naar een OKA (vindplaats) in de MKBA is opgenomen. 

Caseload 

Uit RIS blijkt dat het OKT in 2015 met betrekking tot het uitvoeren van niet-preventieve taak 7.288 unieke 

cliënten in behandeling heeft gehad. Uitgaande van 137 fte komen we op een caseload van 53 casussen 

per fte per jaar. Ten opzichte van de vorige MKBA is de caseload hoger. Dit is te verklaren door de 

bestuurlijke opdracht die het OKT heeft; er worden namelijk geen casussen afgesloten. In plaats daarvan 

komen alle cases (mits niet verhuisd of anderszins buiten beeld) zodra er geen directe noodzaak is om 

geregeld contact te hebben in de fase ‘vinger aan de pols’ terecht. Omdat het niet de opdracht is om cases 

af te sluiten, is er geen registratie van de verhouding actief versus niet-actieve casussen. Omdat de 

caseload op deze manier alleen maar toeneemt, lijkt het onhoudbaar om uiteindelijk niet alsnog casussen 

af te sluiten. Hier zijn echter nog geen kaders voor opgesteld en zodoende kan er geen inschatting 

gemaakt worden hoe groot het aandeel niet-actieve casussen momenteel is. Op basis van het 

dossieronderzoek is ingeschat dat van de lopende dossiers 53% in uitvoering is en 47% in de fase van 

monitoring. Dit onderscheid is niet van invloed op de huidige caseload omdat het OKT met alle 7.288 

cliënten in 2015 op enig moment contact heeft gehad. Alle 7.288 cliënten zijn dus meegenomen in de 

analyse. 

 

Op basis van een bereik van 7.288 cliënten door 137 fte komen de frictiekosten op 32%. Frictiekosten zijn 

de kosten van potentiële escalaties die worden gemaakt op het moment dat een team nog niet volledig 

aan haar potentie kan voldoen. Oftewel de ruimte tussen de caseload zoals die nu wordt behaald en de 

caseload die gezien de doelgroep gehaald zou kunnen worden. Dat betekent dat er minder huishoudens 

worden bereikt. De huishoudens die niet worden bereikt, vinden ofwel zelf hun weg naar de benodigde 

ondersteuning, of zij blijven verstoken van de benodigde ondersteuning. Van deze laatste groep zal een 

deel escaleren40. De frictiekosten in de vorige MKBA waren 60%41. De niet-preventieve caseload in de 

vorige MKBA was 32 per fte per jaar. Een deel van deze casussen zit nog steeds in de huidige caseload, 

waarmee de groei tot 53 casussen aannemelijk is. 

 

Uitgaande van een caseload van 53 komen we uit op een gemiddelde urenbesteding per casus van 21  

uur42. Dit is hoger dan de kengetallen voor een doelgroep van deze samenstelling, die op gemiddeld 15 

uur ligt. 

5.6 Ingezette interventies 

In 20% van de huishoudens wordt een eigen-kracht traject43 ingezet, in 40% een traject bij een externe 

professional44. In Figuur 5.5 zijn alle trajecten weergegeven die buiten de inzet van het OKT zijn ingezet. 

                                                      

 
40

 Zie Bijlage III. Frictiekosten voor verdere uitleg. 
41

 Wanneer de preventieve taak op dezelfde manier is opgenomen in het model. 
42

 Per fte 1.500 gewerkte uren, waarvan 75% voor casuïstiek (25% indirecte tijd) voor 53 dossiers = 1.500*0.75 = 1.1254 uur 
voor 53 casussen = 21 uur per casus. 
43

 Interventies die de huishoudens zelf, al dan niet met ondersteuning van hun eigen netwerk of van vrijwilligers, uitvoeren. 
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Bron: RIS en dossieronderzoek 

Figuur 5.5. Door het team geïnitieerde trajecten uitgevoerd door externe professionals of op eigen kracht van het 

huishouden, hun sociale netwerk of vrijwilligers 

 

Er zijn naast jeugdvoorzieningen, veel armoedevoorzieningen ingezet45. Dit is niet verwonderlijk omdat 

sportfonds en cultuurfonds aanvragen nu via het OKT lopen. Eigen kracht wordt vooral ingezet bij 

maatschappelijk-werktrajecten, dagbesteding en opvoeding en ontwikkeling. 

5.7 Effecten OKT 

In de volgende figuur is weergegeven wat de ingeschatte effecten zijn van de aanpak van het OKT. Op de 

meeste domeinen zien we een daling van het percentage huishoudens met problemen, met name 

wanneer het kind- en opvoedproblemen, onveiligheid van kinderen, dagbesteding en psychische 

problemen (laatste twee veelal van ouders) betreft46. 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                               

 
44

 Het aantal Eigen Kracht-trajecten waarbij de uitvoering primair bij het huishouden, hun sociale netwerk of een vrijwilliger 
ligt is volgens het dossieronderzoek bij 10% van de huishoudens ingezet,  volgens RIS geldt dit voor 30% . Bij gebrek aan 
een betere inschatting, is  er voor gekozen het gemiddelde tussen beide bronnen aan te houden. 

45
 Omdat het om relatief weinig trajecten ging, is in het model het landelijke gemiddelde zorgconsumptiepatroon voor de 

verdeling aangehouden, in plaats van de verdeling zoals gemeten in het dossieronderzoek.  
46

 Deze effecten zijn gebaseerd op de resultaten van het dossieronderzoek. 
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Bron: Dossieronderzoek (n=74) 

Figuur 5.6. Percentage van de dossiers waarbij een probleem op een domein is gescoord bij aanvang en bij afmelding  

 

Op basis van bovenstaande informatie, de professionals vertegenwoordigd in de teams en bestaande 

kengetallen, is een inschatting gemaakt van de additionele effecten die de integrale werkwijze van de 

OKT sorteert. De keuzes die hierbij zijn genomen, staan in Bijlage IV. OKT beschreven. Ook het 

invoerscherm van het MKBA-model is in deze bijlage opgenomen. 

5.8 Resultaat in kosten baten verhouding 

Het model rekent door wat de kosten en baten zijn van de capaciteit voor de niet-preventieve taken van 

het OKT. Dit zijn de effecten van 137 fte van de totale 489 fte. De kosten van het OKT als geheel, inclusief 

de preventieve taak, liggen veel hoger. Ook de baten zullen hoger zijn, de omvang daarvan is echter 

vooralsnog onbekend. 

 

In Figuur 5.7 zijn de kosten en baten van een jaar (2015) niet-preventieve taken uitgevoerd door het OKT 

uitgezet in de tijd, opgeteld en vervolgens vertaald naar de huidige waarde ervan47. 

 

 

 

                                                      

 
47

 Conform de landelijke richtlijnen hanteren we hierbij een discontovoet van 2,5%, plus een risico-opslag van 3%. 
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Figuur 5.7. Kosten-batenverhouding OKT 2015 

 

De kosten van 1 jaar niet-preventieve taken van het OKT zijn 38,1 miljoen euro, de baten komen neer op 

33,6 miljoen euro (inclusief 10,7 miljoen immateriële baten48). Zowel de kosten als de baten zijn lager in 

vergelijking met de vorige MKBA. Dit heeft voor een belangrijk deel te maken met het feit dat in deze 

MKBA de preventieve taak van OKT niet is doorgerekend en dat om die reden 137 van de 489 fte van het 

OKT is opgenomen in het model. Het saldo van het OKT is nu minder negatief, namelijk -4,6 miljoen in 

plaats van -8,9 miljoen euro. Dit is vooral het gevolg van een hogere gemiddelde caseload per fte per jaar. 

 

De financiële en de maatschappelijk49 kosten-batenverhouding zijn kleiner dan 1, te weten 0,6 en 0,9, dat 

wil zeggen dat iedere geïnvesteerde euro minder dan 1 euro oplevert. Het verschil tussen beide 

meeteenheden is groter dan in de vorige MKBA. Dit is het gevolg van een grotere focus op opvoeding. In 

de proeftuinen, de basis van de vorige MKBA, was meer aandacht voor schulden en werk. In de effect 

komt dit tot uiting dat trajecten bij volwassenen zijn direct van invloed op de gezondheid en/of financiële 

situatie. Daar waar trajecten bij kinderen vaak pas op de langere termijn effect hebben omdat deze 

worden bepaald aan de hand van bijvoorbeeld het effect van verbeterde schoolresultaten of extra jaren 

scholing. 

 

De kosten bestaan uit organisatiekosten (nieuwe aanpak van het OKT), kosten als gevolg van het inzetten 

van extra zorg en frictiekosten. De nieuwe aanpak kost een kleine 14 miljoen euro, hiermee wordt de 

                                                      

 
48

 Zoals verbeterde kwaliteit van leven, reductie van overlast, toename van veiligheid. 
49

 Inclusief immateriële baten. 
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formatie van 137 fte aan hulpverleners en 27,4 fte teamleiding en ondersteuning bekostigd. Het extra 

inzetten van zorg (vooral door de nieuw gevonden huishoudens) kost zo’n 20 miljoen euro en er is een 

kleine 4 miljoen aan frictiekosten berekent. Frictiekosten zijn de kosten van potentiële escalaties die 

worden gemaakt op het moment dat een team nog niet volledig aan haar potentie kan voldoen. Oftewel 

de ruimte tussen de caseload zoals die nu wordt behaald en de caseload die gezien de doelgroep gehaald 

zou kunnen worden en de mate waarin hulpbehoevende huishoudens geen hulp krijgen50. De beoogde 

caseload (90 cases) is gebaseerd op het aantal dossiers dat voorheen in de moederorganisaties werd 

behandeld. De caseload onderzocht in deze MKBA is 53, dit komt neer op 32% frictiekosten. 

 

De baten bestaan uit een besparing van organisatiekosten (door de nieuwe werkwijze), toename van 

effectiviteit van trajecten, voorkomen van (escalatie)kosten en immateriële baten. Omdat de teams 

worden gefinancierd volgens het ‘nieuw-voor-oud’ principe worden de kosten en baten van de nieuwe 

werkwijze tegen elkaar weggestreept. Het inzetten van minder trajecten als gevolg van substitutie (er is 

zo’n 20% van de trajecten ingezet door het team of het eigen netwerk in plaats van externe trajecten) 

komt neer op voorkomen zorgkosten van ruim 4 miljoen euro51. De nieuwe werkwijze veronderstelt meer 

effectiviteit dan voorheen door bijvoorbeeld het integraal werken waardoor de hulpverlening in 

samenhang met elkaar wordt ingezet. De baten hiervan zijn ingeschat op een kleine 900.000 euro. Zoals 

gezegd resulteert de focus op kinderen vooral op baten op de langere termijn, deze zijn onder de 

immateriële baten geschaard. 

 

Voorkomen escalatiekosten, oftewel voorkomen zorgkosten zijn opgesteld door te kijken naar het effect 

van het outreachend werken. Er is conservatief gerekend omdat het inschatten van voorkomen escalatie 

pas op de langere termijn met meer zekerheid mogelijk is. Er is, net als vorig jaar, een voorkomen 

escalatiekosten van 2% doorgerekend. Dit levert een baat op van 3,5 miljoen euro. De immateriële baten, 

tot slot, bestaan uit een toename van kwaliteit van leven (geschat op zo’n 7,5 miljoen), 

ontwikkelingskansen voor kinderen bijvoorbeeld door verbeterde schoolprestaties (geschat op zo’n 3 

miljoen) en een (mogelijk) positief effect op overlast en onveiligheid (geschat op 55.000 euro). 

 

Door de sterke focus op opvoeding is voor de extra effectiviteit van voorkomen schooluitval 2% 

(tweemaal het kengetal) opgenomen, het effect van het ontlasten van ouders door het verhelpen van 

gedragsproblemen van hun kinderen is op 5% gezet (de helft van het kengetal) en voor de vermindering 

van overlast is het landelijk kengetal van 1% doorgevoerd. 

Toekomstscenario 

Om een langjarig beeld van het OKT te geven, gaan we er vanuit dat het OKT nog in ontwikkeling is en 

toegroeit naar het volgende, gezien de beoogde doelgroep haalbare, scenario: 

 een groter bereik (zo’n 90, inclusief ‘vinger-aan-de-pols’, dossiers per fte, per jaar52); 

 meer substitutie naar eigen kracht, het sociale netwerk of vrijwilligers (20% naar 30%); 

 minder inzet van extra professionele trajecten(40% naar 30%); 

 minder nieuw gevonden huishouden (naar 5%)53; 

                                                      

 
50

 Voor meer uitleg zie Bijlage III. Frictiekosten. 
51

 Zie Bijlage VI. Gemiddelde kosten per zorgtraject. 
52

 Als er geen niet-zelfredzame huishoudens worden bediend, wanneer er wel niet-zelfredzame huishoudens worden  
bediend wordt de caseload per fte gemiddeld 10% lager. 
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 toename extra effectiviteit op domeinen waarop al effectiviteit wordt gezien54. 

In het model is vanuit gegaan dat deze ambitie in 2017 wordt bereikt. 

 

Figuur 5.8. Ontwikkeling van kosten en baten bij doorgroei naar het gewenste toekomstscenario vanaf 2017 

 

Als de ambitie wordt bereikt blijkt uit de MKBA dat het maatschappelijk kosten-batensaldo in dit scenario 

vanaf 2017 positief is en oploopt tot circa 7 miljoen euro in 2020. Het financiële saldo, exclusief de 

immateriële baten, is ook vanaf 2017 positief, maar minimaal. 

 

Om in de toekomst uitspraken te kunnen doen over het functioneren van de hele OKT (inclusief de 

preventieve taak) moet de onderzoeksaanpak worden aangepast. In Hoofdstuk 8 Conclusies en toekomst 

gaan we hier dieper op in. 

 

  

                                                                                                                                                               

 
53

 Omdat de teams al langer actief zijn in de wijken en op scholen is dit laatste waarschijnlijk een natuurlijke ontwikkeling. 
54

 Door langere ervaring zijn de teams in staat een extra effectiviteit te bewerkstellingen op de domeinen waarop ze nu ook 
al effectief lijken (reductie van overlast naar 10%, reductie van overbelaste mantelzorgers naar 10%).   
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6 Bereik Samen DOEN en OKT in samenhang 

De onderstaande tabel toont een optelsom van het bereik van Samen DOEN en OKT in 2015. Bij OKT is 

uitgegaan van alle dossiers in 2015 (n=7.288) en bij Samen DOEN zijn alle dossiers in de periode oktober 

2014 - oktober 2015 meegenomen (n=3.300). Het bereik van beide teams is gerelateerd aan hun 

doelgroep. Omdat uit de gegevens blijkt dat zowel Samen DOEN als OKT momenteel (vrijwel) geen 

ouderen bereikt, is deze doelgroep buiten beschouwing gelaten. Welk aandeel van de ouderen wel bereikt 

worden met het huidige zorgaanbod is geen onderdeel van dit onderzoek.  

 

Tabel 6.1. Bereik SD en OKT in samenhang 

 

 

Bereik 

Huishoudens 
met  

kinderen 

%  

van 

doelgroep 

Overige 

huishoudens  

(excl. ouderen) 

%  

van 

doelgroep 

Totaal  

doelgroep  

SD + OKT 

%  

van totaal 

Enkelvoudig 80.740   222.911   303.651   

Bereik SD 107 0% 35 
 

142 
 Bereik OKT 2.405 3%         

Totaal bereik  enkelvoudig 2.512 3% 35 0% 2.547 1% 

Meervoudig zelfredzaam 18.175   21.940   40.115   

Bereik SD 772 4% 404 
 

1.176 
 Bereik OKT 3.863 21%     3.863   

Totaal bereik meervoudig zelfredzaam 4.635 26% 404 2% 5.039 13% 

Meervoudig niet- zelfredzaam 10.411   11.814   22.225   

Bereik SD 1.266 12% 716 6%  1.982 9% 

Bereik OKT 1.020 10%     1.020   

Totaal bereik meervoudig niet-zelfredzaam 2.286 22% 716 6% 3.002 14% 

Totaal 109.326   256.665   365.991   

Totaal Bereik SD 2.145 2% 1.155 0% 3.300 
 Totaal Bereik OKT 7.288 7%     7.288   

Totaal bereikt 9.433 9% 1.155 0% 10.588 3% 

 

Het is belangrijk om bovenstaande cijfers over het bereik van de sociale wijkteam in het juiste perspectief 

te plaatsen.  

 

De belangrijkste vraag is of de mensen die zorg nodig hebben, dit ook ontvangen. Om dit te kunnen 

concluderen is het noodzakelijk om breder te kijken. Zo moet je voor het totale bereik van de doelgroep 

kijken naar het bereik van alle maatregelen binnen het zorgdomein. Het bereik van de sociale wijkteams is 

daar een onderdeel van. Of de sociale wijkteams haar deel van de potentiele doelgroepen bedienen, is op 

dit moment niet te beantwoorden. Dit vergt verdiepend onderzoek. Goed voorbeeld hiervan is dat naast 

de 7.288 huishoudens die door het OKT worden bediend er zo’n 12.000 jeugdigen vanuit de specialistische 

jeugdhulp worden geholpen en er bijna 3.000 gezinnen door gecertificeerde instellingen worden 

ondersteund. Daarnaast zal een deel van de doelgroep op een andere wijze, bijvoorbeeld via de huisarts, 
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het Wijkzorgnetwerk of een activeringsteam passende zorg krijgen of zelf een bevredigende oplossing 

voor hun problemen vinden.  

 

Wel kunnen we op hoofdlijnen iets zeggen over de progressie die de teams boeken, qua bereik van de 

juiste doelgroep en de omvang ervan. Positief is dat Samen DOEN en OKT (met haar niet-preventieve 

werkzaamheden) ruim 10.000 huishoudens bereiken en dat hierbinnen het percentage zwaardere 

doelgroepen (meervoudige problematiek, al dan niet zelfredzaam) hoger is dan dat van de lichtere 

doelgroep . Verder geldt dat Samen DOEN haar focus op de ‘tweede lijn’ steeds beter tot uitdrukking 

komt in de bereikte doelgroep. Samen DOEN bereikt veelal de niet-zelfredzame groep, waar de focus van 

OKT ligt op de zelfredzame doelgroep met meervoudige problematiek. Dit kan er op duiden dat de 

samenwerking tussen de teams beter verloopt. Verder is het percentage van het bereik van niet-

zelfredzaam huishoudens met meervoudige problematiek (exclusief ouderen) in relatie tot de MKBA 2014 

gestegen van 10% naar 14%55. 

 

Op basis van de huidige MKBA update sociale wijkteams, de monitoren per domein en de evaluatie 

sociale wijkteams kan een verdere optimalisatie van de resultaten van de sociale wijkteams gerealiseerd 

worden. Waaronder (mogelijk) een groter bereik van de gewenste doelgroep, door een toename van de 

caseload. Als Samen DOEN de huidige caseload van 20 actieve en 7 niet-actieve dossiers kan vergroten 

naar 20 actieve en 20 niet-actieve dossiers per fte, groeit het bereik van de meervoudig niet-zelfredzame 

doelgroep (exclusief ouderen) naar 22%. Ook bij OKT lijkt er ruimte om de werkwijze te optimaliseren en 

nieuwe streefwaarden qua caseload vast te stellen. In 2017 wordt dit op basis van de ervaringen met het 

nieuwe werken gedaan. 

 

Naast verdiepend onderzoek naar de zorgconsumptie per doelgroep is het raadzaam, om in het kader van 

de integrale MKBA 2016, de verdeling naar zorgzwaarte te updaten. De indeling van Amsterdamse 

huishoudens in vier categorieën zorgzwaarte is opgesteld in 2013 en de vraag leeft hoe het aantal 

huishoudens met meervoudige problematiek zich in de afgelopen jaren heeft ontwikkeld. Vanuit de 

verschillende domeinen zijn er geen alarmerende signalen dat grote groepen huishoudens van zorg 

verstoken blijven en zich hierdoor in een acute probleemsituatie bevinden.  

 

  

                                                      

 
55

 Zie Bijlage V. Bereik in samenhang vorige MKBA. 
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7 Conclusie en toekomst 

7.1 Werkwijze van de teams 

7.1.1 Samen DOEN 

Bereik Samen DOEN 

Samen DOEN heeft in 2015 hulp en ondersteuning verleend aan 3.300 huishoudens. Het grootste deel van 

de doelgroep betrof niet-zelfredzame huishoudens. Dit aandeel is gegroeid ten opzicht van voorgaande 

jaren. De problematiek van de huishoudens is divers, alleen de justitiële domeinen en verslaving worden 

maar bij minder dan 20% van de huishoudens gerapporteerd. In hoeverre hier sprake is van een 

onderrapportage is niet bekend. Verreweg het grootste deel van de huishoudens leeft van een 

minimuminkomen en schulden komen veel voor. Twee derde van de huishoudens betreft gezinnen, 

waarbij ongeveer de helft een eenoudergezin is. 

 

Effectiviteit Samen DOEN 

In het afgelopen jaar heeft Samen DOEN zich sneller ontwikkeld dan was voorzien in de vorige versie van 

de MKBA. Dit heeft ertoe geleidt dat de kosten en baten vrijwel in balans zijn in 2015, een scenario wat in 

de vorige versie pas in 2016 bereikt zou worden. 

 

Deze ontwikkeling is met name het gevolg van het feit dat teamleden een groter deel van hun tijd (80%) 

aan casuïstiek besteden dan in 2014, waardoor een hogere caseload wordt gedraaid (gemiddeld 27 cases 

per fte, per jaar). Per dossier wordt wel relatief veel tijd besteed. Dit wordt deels verklaard doordat het 

bereiken van een huishouden een grote tijdsinvestering vergt, daarnaast leidt de lange doorlooptijd ook 

tot een hoge totale besteding van tijd. Dit leidt er toe dat het totale bereik relatief laag is. Hoewel de 

caseload op één moment relatief hoog is, bestaat de caseload deels nog uit huishoudens die vorig jaar ook 

al in de caseload zaten. In combinatie met het bevriezen van de capaciteit van Samen DOEN op 122 fte 

leidt dit ertoe dat een kleine 10% van de niet-zelfredzame huishoudens door Samen DOEN wordt bereikt. 

In hoeverre dit bereik te laag is en mogelijk tot escalaties leidt wordt dit jaar in het verdiepende 

onderzoek, waarmee de integrale MKBA wordt opgesteld, onderzocht. 

 

De lange doorlooptijd van dossiers kan zich in potentie terugverdienen in het feit dat er weinig terugval is. 

Normcijfers laten zien dat 50% tot 60% van de niet-zelfredzame huishoudens terugvalt na een interventie. 

Vanwege de doorlooptijd van meer dan een jaar is het terugvalpercentage in de MKBA voor Samen DOEN 

geschat op 30%. Monitoring van de terugval is belangrijk om te evalueren of de langdurige aandacht 

vanuit Samen DOEN zich inderdaad vertaalt in een lagere terugval. 

 

In 2015 is vergeleken met de vorige MKBA ook meer ingezet op eigen kracht en vrijwilligers, waardoor 

meer substitutie van professionele trajecten is gerealiseerd. Teamleden geven ook aan dat zij met de 

huishoudens samen kijken wat zij zelf kunnen oppakken, met ondersteuning van het team of het netwerk. 

Daarnaast wordt ook veel verwezen naar vrijwilligers. Teamleden hebben het gevoel dat zij redelijk goed 
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op de hoogte zijn van het informele aanbod in de stadsdelen, maar dat zij twijfelen of dat voor al hun 

collega’s geldt. 

 

In de Samen DOEN-teams is veel aandacht voor stabilisatie en vermindering van schulden. Er is een 

nauwe samenwerking met schuldhulpverlening, soms vertegenwoordigd binnen het team. Door het 

wegnemen van de acute stresssituatie die oplopende schulden veroorzaken, wordt het mogelijk om ook 

op andere domeinen vooruitgang te boeken. Mogelijk kunnen hierop in de komende jaren hogere baten 

geboekt worden, nu de aanpak van de schulden een vast onderdeel van de Samen DOEN-aanpak is. 

 

In de huidige situatie zijn de kosten van Samen DOEN vergelijkbaar met de baten. Dit is echter niet 

voldoende. Daarom zijn er ambities, verwoord in de visie voor 2016 doorgerekend in de MKBA. Het 

betreft ambities met betrekking tot het langer ondersteunen van huishoudens (check en present) en het 

doorgroeien naar een bereik van alleen niet-zelfredzame huishoudens. Daarnaast is ook doorgerekend 

wat de bijkomende baten zijn van een toegenomen effectiviteit van de interventies van Samen DOEN. De 

MKBA wijst uit dat wanneer deze ambities worden behaald, de maatschappelijke baten van de Samen 

DOEN tot zo’n 10 miljoen in 2020 kunnen oplopen. 

 

De kwalitatieve informatie uit de interviews sluit goed aan bij het effectenschema dat ten grondslag ligt 

aan de MKBA. Teamleden benoemen dat zij inderdaad werken vanuit een bredere blik en een meer 

systeemgerichte werkwijze hebben. Daarnaast werken ze nauwer met elkaar en met externe partijen 

samen. De outreachende aanpak lijkt tot betere effecten te leiden. Nog niet alle samenwerkingslijnen zijn 

echter uitgekristalliseerd. De relatief complete registratie van de werkzaamheden van Samen DOEN had 

een belangrijke meerwaarde voor deze MKBA. Hoewel dit nog geen inzicht biedt in de ingezette 

interventies, geeft het wel een beeld van de ontwikkeling van de huishoudens op de verschillende 

levensdomeinen, en daarmee dus een beeld van de effectiviteit. 

7.1.2 Ouder- en Kindteams 

Bereik OKT 

Hulpverleners werkzaam in de Ouder- en Kindteams hebben preventief en niet-preventief cliëntcontact. 

Preventief cliëntcontact bestaat uit het basispakket JGZ en opgroei- en opvoedondersteuning (waaronder 

trainingen, adviesgesprekken). Het niet-preventieve cliëntcontact betreft het onderdeel jeugdhulp met 

betrekking tot opgroei- en opvoedproblematiek. Omdat we momenteel geen inschatting kunnen maken 

van het bereik en het effect van het preventieve cliëntcontact, zijn in deze MKBA alleen de kosten en 

baten van het niet-preventieve cliëntcontact doorgerekend. Dit betekent dat er uitspraken gedaan worden 

over 137 van de 489 fte van het OKT; gebaseerd op de tijdsbesteding aan niet-preventief versus preventief 

cliëntcontact. 

 

Ouder- en Kindteams bereiken in 2015 met de niet-preventieve taak ruim 7.200 cliënten. Het grootste 

deel van deze huishoudens behoorde tot de zelfredzame doelgroep, met enkelvoudige danwel 

meervoudige problematiek. Gezien de sterke focus op preventie, sluit dit aan bij de beoogde doelgroep.  

 

De problemen in de doelgroep van het OKT concentreren zich rond kind- en opvoedproblemen. In een 

deel van de huishoudens speelt daarnaast nog problematiek bij andere gezinsleden, zoals psychische 

problemen of verstandelijke beperkingen bij één van de ouders. Veel van de huishoudens leven van een 
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minimuminkomen, maar slechts van een klein deel is bekend dat zij schulden hebben. Dit doet 

vermoeden dat een deel van de schuldenproblematiek verborgen blijft. Ouder- en Kindteams richten zich 

op opvoed- en opgroeiproblematiek. De aandacht voor andere leden van het huishouden beperkt zich tot 

de aspecten die van invloed zijn op het kind. Daarmee verschilt de aanpak met die van Samen DOEN, 

waarin de problematiek van alle gezinsleden wordt geïnventariseerd. De additionele effecten van een 

integrale systeemgerichte aanpak is daarom niet in het effectenschema van OKT opgenomen. 

 

Bij een groot deel van de huishoudens is niet bekend of er andere hulpverleningsactiviteiten lopen. De 

lopende hulpverlening die wel in beeld is, betreft vooral hulp in het kader van het nieuwe jeugdstelsel en 

armoedevoorzieningen. 

 

Het OKT zet in op een verschuiving naar de eigen kracht van het huishoudens en hun netwerk en op het 

inzetten van lichtere vormen van hulp. Veelal wordt eerst geïnventariseerd wat de mogelijkheden binnen 

het netwerk zijn en of een lichte vorm van ondersteuning mogelijk effectief is. Als dit niet het geval is, kan 

alsnog worden doorverwezen. De effecten van de OKT zien we vooral terug bij kind- en 

opvoedproblemen. Daar waar andere problematiek onderdeel van hulpvraag was, is hier veelal ook 

vooruitgang op geboekt. De teamleden in het OKT voeren met name regie op hun eigen inzet, maar 

nemen niet de regie over de hulp van andere partners die in het huishouden actief zijn. Veelal nemen zij 

alleen de ruimte die andere partijen hen laten. 

 

Effectiviteit OKT 

In de huidige situatie, met een caseload van 53 casussen per fte, en frictiekosten van 32%, zijn de kosten 

van de OKT hoger dan de baten. De resultaten zijn wat positiever dan de resultaten uit de vorige MKBA. 

Deze vergelijking vereist enige voorzichtigheid omdat in tegenstelling tot de vorige MKBA de preventieve 

taak van het OKT nu niet is doorgerekend. Om die reden is in het onderhavige onderzoek 137 van de 489 

fte van het OKT in het model opgenomen. 

 

Als we kijken naar het meerjarenscenario 2015-2020 en de ambitie van het OKT dan blijkt uit de MKBA dat 

het maatschappelijk kosten-batensaldo vanaf 2017 positief is en oploopt tot circa 7 miljoen euro. Het 

financiële saldo, exclusief de immateriële baten, is ook vanaf 2017 positief, maar minimaal. 

 

Om in de komende jaren met meer zekerheid de effecten van het OKT door te kunnen rekenen is er beter 

inzicht nodig in het aantal nieuw gevonden huishoudens en in de verhouding actieve versus niet-actieve 

casussen. Om ook de preventieve taak van het OKT in het model op te kunnen nemen dient er inzicht te 

komen in het bereik en de mogelijke effectiviteit hiervan. 

7.1.3 Bereik van Samen DOEN en OKT gezamenlijk 

Samen DOEN en OKT bereiken grotendeels de doelgroep die zij voor ogen hebben. Dit vormt een 

onderbouwing van de keuze voor de vindplaatsen. OKT bereikt voornamelijk enkelvoudige en meervoudig 

zelfredzame huishoudens, Samen DOEN steeds meer niet-zelfredzame huishoudens. Met deze teams 

wordt circa 14% van de meervoudig niet-zelfredzame doelgroep (exclusief ouderen) bereikt. Dit betekent 

dat de overige huishoudens geen zorg krijgt. Dit is ook niet noodzakelijk; een deel van deze huishoudens 

zal immers op een andere wijze, bijvoorbeeld via het Wijkzorgnetwerk of de huisarts passende zorg 

krijgen of zal zelf een bevredigende oplossing vinden. Het risico bestaat wel dat een deel van deze 
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huishoudens ongewenst geen zorg ontvangt en pas bij escalatie (ondertoezichtstellingen, 

uithuisplaatsingen, opname GGZ et cetera) in beeld komt. 

 

Het bovenstaande onderstreept het belang om het totale bereik van kwetsbare huishoudens in 

Amsterdam, naast het bereik van de teams, nader te onderzoeken en oog te hebben voor het risico op 

bijvoorbeeld het ontstaan van wachtlijsten. Verder moet de integrale MKBA 2016 uitwijzen of met alle 

getroffen maatregelen binnen het sociaal domein de kwetsbare huishoudens worden bereikt en wat de 

financiële gevolgen zijn als we dat niet of in beperkte mate doen. Voor zover we er nu zicht op hebben, 

zijn de kosten die deze potentiële escalaties met zich meebrengen in de voorliggende MKBA verwerkt als 

zijnde frictiekosten van Samen DOEN en OKT. 

7.2 Waar wordt het komende jaar op ingezet 

De kern van de update van de integrale MKBA is het analyseren van de zorguitgaven en de analyse of de 

maatregelen er voor zorgen dat de juiste zorg bij de juiste doelgroepen terecht komt. Hiermee wordt ook 

inzichtelijk of het bedienen van 14% van de meervoudig niet-zelfredzame doelgroep door Samen DOEN 

en OKT voldoende is of dat een deel van deze doelgroep tussen wal en schip raakt. Ook geeft de integrale 

MKBA inzicht in de kerngedachte van de vernieuwing van het zorgstelsel, namelijk dat het in een 

vroegtijdig stadium bieden van ondersteuning aan lichtere doelgroepen en het bevorderen van eigen 

kracht er inderdaad toe leidt dat er minder huishoudens tot de zware doelgroepen gaan behoren en 

duurdere tweedelijnszorg nodig hebben. 

 

De integrale MKBA 2016 toont de meerjarige financiële gevolgen per domein maar ook over de 

verschillende domeinen heen. Verder kunnen in de integrale MKBA bijgestelde maatregelen (scenario’s) 

worden doorgerekend om te bezien of deze vernieuwde maatregelen er voor zorgen dat de juiste 

doelgroep wordt bedient en we binnen het meerjarige financiële perspectief blijven. Om de integrale 

MKBA uit te voeren, moeten er betrouwbare realisatiecijfers van de zorguitgaven 2015 zijn. De 

verwachting is dat deze gegevens uiterlijk aan het begin van het twee kwartaal van 2016 beschikbaar 

komen. De integrale MKBA zal die in de tweede helft van 2016 gereed zijn. 

 

Verder is het van belang om te benadrukken dat de MKBA een dynamisch instrument is. Op ieder gewenst 

moment kunnen – mits er betrouwbare data beschikbaar is – de ingezette interventies  worden 

beoordeeld op hun gevolgen in de tijd en kunnen de achterliggende aannames op basis van de laatste 

inzichten worden geactualiseerd. Integraal betekent dus niet dat alle aannames op hetzelfde moment 

moeten of kunnen worden herzien en dat er per definitie onzekerheden in het model zitten. De komende 

periode zullen waar nodig, maar ook waar mogelijk aanpassingen in de aannames in het MKBA-model 

worden doorgevoerd. De MKBA is en blijft dus een momentopname. Er wordt getracht de prognoses met 

betrekking tot de effectiviteit van de maatregelen in de tijd steeds nauwkeuriger in kaart te krijgen. Dit 

kan naarmate er in de uitvoering – bijvoorbeeld door een goede registratie - steeds meer gegevens 

beschikbaar komen. Het is bekend dat het bieden van een goede en volledige registratie van de verschafte 

zorg op gespannen voet staat met de administratieve last die dit met zich meebrengt. Het is daarom van 

belang om binnen het cluster sociaal met elkaar overeen te komen welke informatie er minimaal nodig is 

om een oordeel te geven over de bereikte, en niet-bereikte, kwetsbare huishouden. Hiermee kan voor alle 



GGD Amsterdam 

 

 

MKBA Sociaal Domein Amsterdam 

Versie 1.0 

april 2016 

 

 

53 

betrokkenen een helder verwachtingspatroon met betrekking tot de reikwijdte van de integrale MKBA 

geschetst worden. 

 

De MKBA update wijkteams ondersteunt de Evaluatie Sociale Wijkteams die momenteel door OiS wordt 

uitgevoerd. De verzamelde data over de wijkteams zijn daarin goed te benutten. De evaluatie zal 

uitwijzen op welke onderdelen er meer onderzoek en gegevens nodig zijn om uitspraken te kunnen doen 

over de effectiviteit van de wijkteams op de lange termijn. De resultaten van de evaluatie vormen weer 

input om tot aanpassing of bijsturing van de ingezette maatregelen te komen, deze kunnen daarna in de 

integrale MKBA worden bezien op hun effectiviteit. 

 

Dit geldt ook voor de verschillende interventies op het gebied van participatie die binnen het programma 

Meedoen Werkt worden onderzocht. Ook deze kunnen input zijn voor de integrale MKBA om zo het 

verwachte effect te kunnen analyseren en een prognose af te geven wat het financiële en 

maatschappelijke effect zal zijn. Op het gebied van participatie zijn al diverse deel-MKBA’s gemaakt. 
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Bijlage I. Toelichting MKBA-model 

Voor elk van deze doelgroepen is een gemiddeld zorgconsumptieprofiel bepaald. Dit 

zorgconsumptieprofiel is gebaseerd op een uitgebreide analyse die is uitgevoerd door LPBL ten behoeve 

van het opstellen van de MKBA, en is vanuit meerdere invalshoeken gevalideerd. 

 

Tabel BI.1. Gemiddelde zorgconsumptie van Amsterdamse huishoudens  (totaal per type huishouden per jaar)  

 totaal W&I zorg welzijn jeugd zvw Rijk 

Gezinnen        

Geen/ev 3.800 100 100 100 700 2.800 - 

Meerv 16.000 9.100 300 500 2.300 3.800 - 

Niet zelfr 24.900 9.000 400 1.000 10.200 4.300 - 

Top 103.300 21.900 15.500 1.000 59.700 5.200 - 

Ouderen        

Geen/ev 6.500 200 1.200 100 - 5.000 - 

Meerv 9.300 700 2.600 500 - 5.500 - 

Niet zelfr 10.800 800 3.200 1.000 - 5.800 - 

Top 54.900 - - - - 2.900 52.000 

Overige hh        

Geen/ev 2.800 600 100 100 - 2.000 - 

Meerv 20.600 16.200 800 500 - 3.100 - 

Niet zelfr 21.800 16.900 800 1.000 - 3.100 - 

Top 50.200 13.800 19.900 - - 7.100 9.400 

W&I = werk&inkomen, zvw=zorgverzekeringswet 

Bron: LPBL geldstromen analyse Amsterdam 

 

Het model 

Alle maatregelen getroffen in het sociaal domein zijn verwerkt in het model dat ten grondslag ligt aan de 

MKBA. In Figuur 1 wordt op hoofdlijnen de architectuur van het MKBA-model weergegeven en wordt een 

beeld geschetst van de onderlinge samenhang tussen de maatregelen. 
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Bron: LPBL Herinrichting Sociaal Domein Amsterdam 2.3 

Figuur BI.1. Schematische weergave van het onderliggende model met betrekking tot de herziening van het sociaal 

domein 

 

Centraal in het model staan Amsterdamse huishoudens. De herzieningen op de domeinen werk, zorg en 

jeugd hebben invloed op de huishoudens die in 2013 van deze voorzieningen gebruik maakten. Voor een 

deel van degenen die dagbesteding verliezen zal de gemeente een alternatief aanbieden binnen het 

continuüm van dagbesteding naar werk. Een deel van de huishoudens zal zelf zorg inkopen en heeft 

daarmee zelf direct een financieel effect. Anderen zullen gebruik maken van het collectieve aanbod in de 

stadsdelen. Maar ook een deel van de huishoudens zal geen alternatief vinden of krijgen. Voor deze 

huishoudens neemt het risico op escalatie toe. De inzet van gebiedsgerichte teams moeten er voor zorgen 

dat daadwerkelijke escalatie zoveel mogelijk wordt voorkomen. 
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Bijlage II. Samen DOEN 

Toelichting gebruik gegevensbronnen 

 

Bevraagde dossiers 

De dossiers zijn aselect gekozen op basis van RIS. Daarbij zijn alleen dossiers meegenomen waarvan de 

respondent als regiehouder is opgenomen. Er zijn bij 10 respondenten in totaal 78 dossiers aan bod 

gekomen. Binnen deze 78 dossiers zijn er 4 die niet gevonden konden worden, niet tot de doelgroep 

behoren, of om een andere redenen eigenlijk niet tot de populatie van Samen DOEN behoren (dubbel met 

ander dossiernummer, al verhuisd voor start contact, niet terug te vinden, te zelfredzaam). Deze dossiers 

(4/78 =5%) zijn niet meegenomen in de analyses en schattingen. Ervan uitgaande dat dit representatief is, 

is ook op het hele RIS-bestand een correctie van 5% toegepast. Daarnaast zijn er nog eens 4 die wel tot de 

caseload behoren, maar die ondanks vele pogingen nog niet bereikt zijn. Van deze 4 dossiers is daarom 

nauwelijks informatie beschikbaar. Deze dossiers zijn wel meegenomen in schattingen van caseload en 

tijdbesteding, maar niet bij de meting van inzet. Tenslotte zijn er ook nog 4 dossiers die zijn aangemeld, 

maar waarbij een andere partij ook regie voert (zoals BJAA, WSG etc). Ook deze zijn wel meegenomen in 

onderstaande resultaten. De beschrijving van de dossiers beperkt zich dus tot huishoudens die tot de 

doelgroep behoren en waarmee contact is geweest (n=70); de berekening van caseload en besteedde uren 

tot de huishoudens die tot de doelgroep behoren, ongeacht of er al contact is geweest (n=74). 

 

RIS 

In RIS zijn 1.6.427 cliënten geregistreerd. Na ontdubbeling (176 dubbelen) bleven er 1.6251 cliënten over, 

die behoren bij 6.058 dossiers. Voor de beschrijving van de actuele dossiers zijn hieruit geselecteerd: de 

dossiers die nog actueel open staan of in het afgelopen jaar (1`okt 2014-1 okt 2015) zijn afgesloten. In 

totaal zijn er 3.999 dossiers die op fase 5 staan. In 12 dossiers ligt de instroomdatum in 2015, maar zijn de 

andere fasen allemaal voor okt 2014 ingegaan en zijn nog 22 dossiers die wel afgesloten zijn, maar 

waarvan niet bekend is wanneer; deze zijn allemaal niet in de analyses meegenomen. Uiteindelijk behoren 

er 3.466 dossiers tot de openstaande dossiers van het afgelopen jaar; 2.059 openstaande en 1.407 

afgesloten in het afgelopen jaar. Daarvan is 5% afgetrokken om te corrigeren voor dossiers die niet tot de 

doelgroep behoorden. 

Onderbouwing keuzes additionele effectiviteit Samen DOEN 

 

Extra effectiviteit financiën  

Op basis van het dossieronderzoek zien we een verbetering van 38% van de financiële problematiek. Op 

basis van RIS is dit 7,5% die van een probleem (score van 3 of lager) naar geen probleem (score 4 of hoger 

gaat. Daarnaast blijft van de groep met een financieel probleem op de ZRM 63% op hetzelfde niveau, 3% 

gaat achteruit, 34% gaat vooruit. Met reguliere schulphulpverlening wordt volgens eerder onderzoek bij 

deze doelgroep 23% vooruitgang geboekt. Uitgaande van de 38% uit het dossieronderzoek komen we uit 

op ongeveer 15% extra effectiviteit op financiën. Wat we dus hier als extra effectiviteit kunnen opvoeren 
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moet boven deze percentages liggen. Aangezien alle geïnterviewde teamleden aangaven in te zetten op 

schulden, is gekozen voor 15%. 

 

Extra effectiviteit werk 

Op basis van het dossieronderzoek ontwikkelt 14% die een probleem had op het gebied van werk zich 

naar geen probleem (van 36% naar 31% van de totale groep). 

 

Op basis van de dichotome analyse van de ZRM’s in RIS (van 0-3 naar 4 of 5) geldt dit voor 6% van de 

groep met een probleem (van 79% naar 74%), maar dit gaat zeker niet alleen maar over een ontwikkeling 

direct naar werk. Als we binnen de groep met een probleem op de ZRM (score 1-3) kijken wie er vooruit 

gaan is dat 3,7%. Deze schattingen zijn allemaal lager dan de basisuitstroom van 10-14% binnen deze 

doelgroep. Er lijkt hier dus geen extra effect te zijn gegenereerd. Dit sluit aan bij de feit dat er aparte 

activeringsteam actief zijn en er geen medewerker specifiek op het gebied van re-integratie in de teams 

zit.  

 

Extra effectiviteit voorkomen schooluitval 

Hier hebben we weinig directe informatie over. Binnen de onderzochte dossiers is gevraagd in hoeverre 

de opvoedproblemen werden opgelost. Bij 5% van de 16% (totale doelgroep) is dit het geval. Binnen RIS is 

gekeken hoe de groep zich ontwikkelde die bij aanvang een probleem had op het ouderschapsdomein 

scholing. Dit domein was voor ongeveer 1.000 personen ingevuld van de circa 2.400 waarbij ongeveer 15% 

een score had van 3 of lager. Van deze 15% ging 3,2% vooruit. 

Omdat er veel aandacht is voor kinderen binnen de Samen DOEN teams, is er (conservatief) gekozen om 

het kengetal van 1% extra voorkomen schooluitval op te voeren als ingeschat effect. 

 

Consulten eerste en tweede lijn 

Omdat de somatische zorg weinig vertegenwoordigd is in de teams, en er geen expliciete link is met 

bijvoorbeeld de praktijkondersteuners worden er geen additionele effecten opgevoerd wat betreft minder 

consulten eerste lijn en minder doorverwijzingen naar de tweede lijn. 

 

Kwaliteit van leven ouderen 

Omdat er nauwelijks ouderen worden bereikt door Samen DOEN is het extra effect op de kwaliteit van 

leven van ouderen op 0% gezet. 

 

Overbelast mantelzorgers 

Er is geen directe maat in het dossieronderzoek of in RIS die zich richt op mantelzorg en overbelasting van 

mantelzorgers. Ook in de omschrijvingen in het dossieronderzoek kwam dit niet aan de orde. Bovendien 

zijn met name ouderen een belangrijke doelgroep voor mantelzorgers. Het extra effect voor minder 

overbelaste mantelzorgers is daarom op 0% gezet. 

 

Overlast 

In de huishoudens in het dossieronderzoek zien we een reductie van ongeveer 23% bij de huishoudens die 

bij aanvang overlast veroorzaken of crimineel gedrag vertonen. Ook op basis van de ZRM scores zien we 

een afname van de problemen met justitie van 24%. 
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Hoewel de wijkagent niet perse is aangehaakt bij het team en er geen normcijfer (qua verbetering) is om 

het tegen af te zetten, lijkt er wel een effect te worden gesorteerd op dit gebied. De afname op basis van 

de ZRM-score is in het model doorgevoerd. 

 

Voorkomen escalatie 

De ingevulde cijfers voor escalatie zijn gebaseerd op het dossieronderzoek. Daarbij worden 6,7 

voorkomen huisuitzettingen geattribueerd aan de inzet van het team, daarnaast zijn er 2 OTS-en 

voorkomen en 1 ingezet (netto 1 voorkomen), 3 uithuisplaatsingen voorkomen en 2 ingezet (netto 1 

voorkomen) 3 GGZ-opnames voorkomen en 1 ingezet (netto 2 voorkomen). Hoewel alleen voorkomen 

escalaties zijn meegerekend waarvan het teamlid aangaf dat dit dankzij de inzet van het team was, is er 

nog een attributie van 50% op gezet. Het is immers voor hulpverleners moeilijk om in te schatten of er 

zonder tussenkomst van het team niet toch een andere oplossing zou zijn gevonden. 

 

Gevoeligheid voor onzekerheden 

De resultaten gaan over het jaar 1 oktober 2014- 1 oktober 2015. De volledige invulling van de 122 fte was 

echter niet over deze gehele periode actief. In 2014 waren er slechts 94 fte werkzaam. Als we daarvoor 

corrigeren (3 maanden 94 fte en 9 maanden 122 fte) komen we uit op een gewogen gemiddelde van 115 

fte. Als we dit doorrekenen verandert er weinig voor de kosten-baten verhouding, maar het saldo gaat van 

1.6 miljoen naar – 1.1 miljoen. 

 

Daarnaast is het mogelijk dat de dossiers van september niet helemaal compleet zijn. Als we hiervoor 

corrigeren, komen er ongeveer 50 dossiers bij. Dit heeft nauwelijks invloed op de uitkomsten. 

 

Verhouding kosten/baten vorige MKBA 

 

Bron: LPBL MKBA Herinrichting Sociaal Domein Amsterdam v2.3 

Figuur BII.1. Resultaat Kosten-Baten analyse vorige MKBA 
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Invoerscherm SD 
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Bijlage III. Frictiekosten 

Frictiekosten duiden op een suboptimaal bereik van de doelgroep, dit kan het gevolg zijn van het feit dat 

relatief veel tijd wordt besteed aan andere zaken dan casuïstiek, of aan het feit dat per huishouden relatief 

veel uren worden besteed, waardoor het totale bereik van huishouden lager is dan het was in de situatie 

voor invoering van de teams. De huishoudens die nu niet bereikt worden, zoeken alsnog zelf hulp via 

andere routes, bijvoorbeeld de huisarts. In die situatie moet de hulp echter wel beschikbaar zijn, want 

door het verplaatsen van de groot deel van de formatie van bijvoorbeeld de vroegere 

jeugdhulpverleningsinstellingen naar de OKT, is daar nu minder capaciteit beschikbaar. In een 

alternatieve situatie krijgen deze huishoudens niet de hulp die ze nodig hebben en lopen dan het risico te 

escaleren naar een zwaardere doelgroep. Beide situaties gaan met kosten gepaard, waarvan een 

schatting wordt gemaakt in de vorm van frictiekosten. 
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Bijlage IV. OKT 

Onderbouwing keuzes additionele effectiviteit 

 

Extra effectiviteit financiën  

Er is binnen het OKT nauwelijks aandacht voor financiën. Er worden wel armoedevoorzieningen ingezet, 

maar de kennis over aan- of afwezigheid van schulden in huishoudens is gering en inzet van 

schulphulpverlening ook. We verwachten hierop dus geen additioneel effect.  

 

Extra effectiviteit werk 

Ook op dit terrein is er weinig aandacht vanuit de teams, en binnen het dossieronderzoek ook geen inzet 

van trajecten dus we verwachten geen additioneel effect.  

 

Extra effectiviteit voorkomen schooluitval  

Hier verwachten we wel een effect want het wegnemen van gedrags- en leerproblemen op school is een 

van de belangrijke speerpunten van de OKT en heeft invloed op schooluitval. Ze boeken een vooruitgang 

van 25% op kind- en opvoedproblemen, maar in hoeverre dit ook schooluitval voorkomt is niet zo 

eenduidig. In twee gevallen is dit expliciet vermeld. In andere dossiers is de problematiek vaak nog mild 

waardoor nog geen directe schooluitval dreigt. Omdat dit zo’n duidelijke focus is, is een schatting van 2% 

(tweemaal het kengetal) opgenomen.  

 

Consulten eerste en tweede lijn 

Deze indicatoren zijn vooral op ouderen gebaseerd en daarom op 0% extra effect gezet. Gezien het feit 

dat de jeugdartsen in de teams vertegenwoordigd zijn, is een afname van de consulten ten opzichte van 

de eerdere situatie niet aannemelijk.  

 

Kwaliteit van leven ouderen  

Omdat er nauwelijks ouderen worden bereikt door OKT is het extra effect op de kwaliteit van de leven van 

ouderen op 0% gezet.  

 

Overbelast mantelzorgers 

Er zijn voorbeelden van ouders die overbelast waren door de gedragsproblemen van hun kind, waarbij dit 

na interventie van het team duidelijk is verbeterd. Hoewel ouders niet per definitie mantelzorgers zijn, is 

dit effect hier wel opgenomen. De helft van het kengetal is ingevoerd, 5%.  

 

Overlast 

Er wordt nauwelijks overlast gerapporteerd door de geïnterviewde teamleden. Daar waar er overlast is 

door kinderen op school, wordt het effect van de inzet van het team al doorgerekend bij het terugdringen 

van schooluitval. Er is wel een team dat werkzaam is op MBO scholen, waarbij overlast meer aan de orde 

is, deze is daarom 1% gezet (is landelijk kengetal).  
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Invoerscherm OKT 
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Bijlage V. Bereik in samenhang vorige MKBA 

Tabel BV.1. Bereik sociale wijkteams in samenhang 

 

Bereik 

Totaal doelgroep SD + OKT 

(excl. Ouderen) % van doelgroep 

Enkelvoudig 303.651   

Bereik SD 102 
 Bereik OKT  4.374   

Totaal bereikt enkelvoudig 4.476 1% 

Meervoudig zelfredzaam 40.115   

Bereik SD 979 
 Bereik OKT 5.468   

Totaal bereikt meervoudig zelfredzaam 6.447 16% 

Meervoudig niet- zelfredzaam 22.225   

Bereik SD 1.239  

Bereik OKT 1.094  

Totaal bereikt meervoudig niet-zelfredzaam 2.333 10% 

Totaal 365.991   

Totaal Bereik SD 2.320  

Totaal Bereik OKT 10.936  

Totaal bereikt 13.256 4% 

Bron: LPBL MKBA Herinrichting Sociaal Domein Amsterdam v2.3 
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Bijlage VI. Gemiddelde kosten per zorgtraject 

Traject Gemiddelde kosten per traject in € 

WWB uitkeringen  € 16.955  

Uitkeringen aan elders verzorgden  € 5.923  

Armoedevoorzieningen  € 321  

Wtcg  € 302  

Schuldhulpverlening  € 1.645  

Re-integratietrajecten  € 8.746  

WSW  € 25.805  

Wajong instroom  € 10.175  

Wajong zittend  € 13.275  

Basisvoorzieningen  € 124  

Kind- en jongerenwerk  € 596  

O&O  € 865  

Meldingen en indicatie BJZ  € 2.929  

Diagnoses  € 492  

J&OH ambulant  € 9.063  

J&OH verblijf  € 12.197  

AWBZ met verblijf  € 34.939  

AWBZ zonder verblijf  € 4.777  

AWBZ Extramuraal overig  € 8.745  

Jeugd- GGZ ambulant  € 3.747  

BJZ (OTS, JB etc)  € 8.085  

Jeugdzorg +  € 138.255  

Jeugd-GGZ intramuraal  € 25.805  

Top-interventies gemeente  € 6.750  

Groepsactiviteiten  € 600  

Individueel  € 1.000  

Hulp Huishouden (ZiN en PGB)  € 2.602  

Individuele hulpmiddelen  € 1.693  

Aanvullend OV  € 3  

Maatschappelijke opvang  (gemeentebudget)  € 12.275  

BGI  € 4.675  

BGG  € 5.729  

KV  € 5.198  

PV - WMO  € 5.085  

MEE  € 1.972  

Intramuraal GGZ - C (beschermd wonen)  € 52.045  

Intramuraal VB (muv. Jeugd)  € 44.500  

Intramuraal VV, ZG en LB (muv. Jeugd)  € 52.000  

PV - ZvW  € 13.946  

AWBZ verpleging en behandeling  
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extramuraal  € 19.381  

GGZ - B  € 65.000  

Huisartsenzorg  € 10  

GGZ intramuraal  € 28.440  

GGZ ambulant  € 2.116  

Medicijnen  € 1  

Ziekenhuiszorg directe doorverwijzing  € 917  

Bron: LPBL MKBA Herinrichting Sociaal Domein Amsterdam v2.3 

 

 


